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minnan asiantuntijana LUT-tiedekirjastossa. LUT-tiedekirjasto tuottaa kirjastopalveluita Lappeenrannan-Lahden teknilliselle yliopistolle ja LAB-ammattikorkeakoululle.
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LABin osatoteutuksen projektipäällikkönä.

9

Ville Suutari, PsM, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Esport Educational Ecosystem in Päijät-Häme ja Esports-Kipinä -hankkeiden projektipäällikkönä.
Lotta Toivonen, KTM, työskentelee markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä. Hän on erikoistunut digimarkkinointiin. Lisäksi hän toimii #Digitie –
Digiosaamista maaseudun yrittäjille -hankkeen projektipäällikkönä.
Kaisa Vainikka, tradenomi, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -yrityshautomon opiskelija-agenttina sekä TalentHUB Etelä-Karjala -projektin projektipäällikkönä.
Joanna Vihtonen, FM, toimii viestinnän lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Kielikeskuksessa sekä VENLA – koulutusta verkossa ja langattomasti -projektin projektipäällikkönä. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat sisällöntuotanto, digitaalinen markkinointi, brändiviestintä ja yhteisöviestintä.
Jaani Väisänen, FT, toimii lehtorina ja projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä. Hänen tutkimuskohteitaan ovat data-analytiikka, digitaalinen markkinointi sekä innovaatioympäristöt.
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Lukijalle
Pasi Juvonen

Kertomuksia tutkimus-, kehitysja innovaatiotoiminnasta LABammattikorkeakoulussa
Olet tehnyt hyvän valinnan tutustuessasi
kautta aikojen ensimmäiseen LAB-ammattikorkeakoulun (LAB) Innovaatioiden kaupallistaminen -vahvuusalueen vuosijulkaisuun. LAB Innovations Annual Review 2020
-kokoomateos esittelee vahvuusalueen neljän teeman
• Innovaatioiden kokeiluympäristöt
• Uudistuva yrittäjyys
• Liiketoiminnan muotoilu ja runsas
arvo
• Radikaalit uudet avaukset
kautta Innovaatioiden kaupallistaminen
-vahvuusalueen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tuloksia ja oppeja kuluneen vuoden 2020 ajalta.
Tulevaisuuteen liittyy aina epävarmuutta, mutta kokeilujen avulla on mahdollista hankkia uudenlaista tietoa ja kokemusta. Kokeilujen kautta saadun tiedon ja kokemusten avulla voidaan muun muassa

pienentää investointipäätöksiin liittyviä riskejä. Parhaimmillaan kokeiluja tehdään
yhdessä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa ja niistä saadut opit jalostuvat vähitellen uusiksi tuote- palvelu- tai
liiketoimintamalli-innovaatioiksi. Teoksen
Innovaatioiden kokeiluympäristöt -kategorian artikkeleissa esitellään ja seurataan
erilaisissa kokeiluympäristöissä toteutettuja
kokeiluja, pilotteja, simulointeja ja innovaatioihin liittyviä työpajoja sekä niistä saatuja
oppeja ja tuloksia.
Liiketoimintaympäristö, työelämä ja yrittäjyys muuttuvat nopeassa tahdissa ja me
LAB-ammattikorkeakoulussa haluamme olla
osaltamme auttamassa ympäröivää yhteiskuntaa hyödyntämään tätä muutosta. Parhaimmillaan ennakoimme tulevia trendejä
ja toisinaan nopeat yllättävät muutokset aiheuttavat tarpeen sopeutua uuteen tilanteeseen. Uudistuva yrittäjyys -kategorian artikkeleissa esitellään kokemuksia yhteistyöstä
osaamisen ja työn murrokseen, yrittäjyyteen,
liiketoiminnan digitalisoitumiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan liittyen.
Arvon käsite itsessään on kokenut muo-
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donmuutoksen, jossa taloudellisen hyödyn
ohella merkitystä on yksilöllisillä ja yhteisöllisillä elämyksillä ja kokemuksilla. Moni
aiemmin fyysinen tuote on nykyisin abstrakti palvelu, jota käytämme maksamalla siitä
kuukausittain palveluntarjoajalle. Ostokäyttäytymisessä näkyvät myös entistä enemmän sellaiset teemat kuin kestävyys ja osallisuus. Näitä ja monia muita näkökulmia käsitellään teoksen Liiketoiminnan

muotoilu ja
runsas arvo -kategorian artikkeleissa.
Kasvu ja siihen olennaisesti liittyvä kansainvälistyminen edellyttävät usein rohkeutta niin toimintatavoissa kuin sisällöissä. Parhaimmillaan syntyy radikaaleja innovaatiota ja disruptiivisia ratkaisuja – oman aikansa
markkinahäiriköitä – jotka uudistavat koko
toimialan. Radikaalit uudet avaukset -kategoriassa julkaistaan artikkeleita LABin kontekstissa täysin uusista kokeiluista, osaamisyhdistelmistä tai mittakaavaltaan aiempaa
suuremmista avauksista.
Elämme hyvin poikkeuksellista vuotta
COVID-19-pandemian vuoksi ja tämä näkyy
luonnollisesti myös vahvuusalueen vuosijulkaisun artikkeleissa. LAB-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnassa kuten muuallakin
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on otettu mittava digiloikka. Muun muassa hankkeiden jokapäiväinen vuorovaikutus,
työpajatoiminta ja tapahtumat ovat kaikki
siirtyneet merkittävässä määrin toteutettaviksi virtuaalisesti digikanavia ja -alustoja
hyödyntäen. Ehkä tämän seurauksena jatkossa asetamme lisää odotusarvoa ja panostamme fyysisiin kohtaamisiin, sitten kun
pandemian jälkeinen aika koittaa.
Lämmin kiitos kaikille artikkeleiden kirjoittajille, jotka ovat mahdollistaneet tämän
julkaisun syntymisen. Kiitos myös TKI-asiantuntija Niina Salliselle toimittamisesta, lehtori Taina Vuorelalle julkaisun asiatarkistamisesta ja LUT-korkeakoulukirjaston tietoasiantuntija Riikka Sinisalolle julkaisun teknisestä
toimittamisesta.
Me LABissa haluamme auttaa yrityksiä ja
muita organisaatioita kehittymään ja menestymään nopeasti muuttavassa maailmassa. Otathan yhteyttä, kun tarvitset kehittäjäkumppania.
Pasi Juvonen, TKI – johtaja,
Innovaatioiden kaupallistaminen 
–vahvuusalue

Miia Willman, Riikka Sinisalo & Johanna Kiviluoto

Avoimen toimintakulttuurin
edistäminen uudessa LABammattikorkeakoulussa
AMMATTIKORKEAKOULUJEN AVOIN TKI, OPPIMINEN SEKÄ INNOVAATIOEKOSYSTEEMI
Toteutusaika

1.1.2018-30.6.2021

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö

LABin rooli

Osatoteuttaja

Projektin kotisivu

https://tt.eduuni.fi/sites/amkit/avoin/
_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx

Tiivistelmä
Lahden ammattikorkeakoulu osallistui 2018 alkaneeseen suomalaisten ammattikorkeakoulujen yhteishankkeeseen, jossa tavoitteena on vahvistaa avointa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI), oppimismalleja ja avoimia koulutuskäytäntöjä. Lahden ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattikorkeakoulun fuusioiduttua vuoden 2020 alussa, hanke on
jatkunut uudessa LAB-ammattikorkeakoulussa. Tässä artikkelissa jaamme kokemuksiamme parhaiden käytäntöjen toteuttamisesta ja avoimen tieteen ja avoimen toimintakulttuurin vahvistamisesta LAB-ammattikorkeakoulussa.

Avoin toimintakulttuuri LABammattikorkeakoulussa
Ennen Lahden ammattikorkeakoulun
(LAMK) ja Saimaan ammattikorkeakoulun
fuusioitumista LAB-ammattikorkeakouluksi (LAB) julkaisutoiminta, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) ja avoin toi-

mintakulttuuri erosivat näissä korkeakouluissa merkittävästi. Suhtautuminen avoimen
julkaisutoiminnan ja avoimen TKI:n tuomiin
hyötyihin ja vaikuttavuuteen vaihteli, minkä
takia yhteisten avoimuutta vahvistavien rakenteiden ja palveluiden suunnittelu oli osin
haasteellista, mutta mielenkiintoista. Avoi-
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men TKI:n palveluiden suunnittelu on hyvässä vauhdissa LAB-ammattikorkeakoulussa,
mutta paljon on vielä kehitettävää.
Opetus- ja kulttuuriministeriön avoimen
tieteen kypsyystasoarvioinnit (Forsström ym.
2019) vuonna 2019 antoivat hyödyllistä tietoa molempien organisaatioiden nykytilasta sekä suunnitteilla olevista avoimuuden
palveluista. Arvioinnit toimivat tietopohjana avoimen TKI:n palveluiden sekä julkaisutoiminnan suunnittelussa. Myös Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen sekä
innovaatioekosysteemi -hankkeessa vuonna 2019 tehty avoimuuden palveluverkoston
tarveselvitys antoi tärkeää tietoa siitä, millaisia palveluita ammattikorkeakoulu tarvitsee
avoimuuden tukemiseksi (ks. Kärki ym. 2020).
Haasteita palveluiden suunnittelussa ja keskustelun avaamisessa toi vastuiden epäselvyys uudessa organisaatioissa sekä yhteyshenkilöiden vaihtuminen.
Ennen fuusiota LUT-korkeakoulut saivat
valmiiksi yhteiset avoimuuden linjaukset,
joissa vahvasti suositeltiin avoimuutta julkaisuissa, TKI:ssa ja tutkimusprosessissa. Linjaukset allekirjoittivat silloisten kolmen organisaation rehtorit, minkä tarkoituksena oli
istuttaa avoimuus organisaatioiden perusarvoihin. Myös sitoutuminen 2020 julkaistuun
avoimen tieteen julistukseen (Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025) oli
merkki siitä, että arvopohjaa avoimuudelle
haluttiin vielä vahvistaa.
Seuraava haastavampi vaihe oli viedä
avoimuus uuden LAB-ammattikorkeakoulun
rakenteisiin ja prosesseihin. Johdon yhteinen
tahto ja sitoumus avoimen toimintakulttuurin vahvistamiseen olivat toki pohjana, mutta avoimuuden piti näkyä myös käytännön
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tasolla, työntekijöiden arjessa.
Syksyllä 2019 Lahden korkeakoulukirjasto sekä Lappeenrannan tiedekirjasto yhdistyivät LUT-tiedekirjastoksi ja myös tiedekirjaston organisaatio uudistui. Tutkimus- ja
julkaisutoiminnan palvelut rakentuivat vastaamaan avoimen tieteen, avoimen TKI-toiminnan ja julkaisutoiminnan palveluista.
Luontevin lähtökohta avoimen TKI:n palveluiden suunnittelussa oli ammattikorkeakoulun julkaisutoiminnan kehittäminen, sillä Lahden ammattikorkeakoulussa siihen oli
saatu kirjaston ja TKI-yksikön yhteistyönä rakennettua suhteellisen selkeä prosessi. Julkaisutoiminta myös nähtiin erittäin tärkeänä korkeakoulujen uudessa rahoitusmallissa
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019), joten siihen liittyvät kehitysideat kuultiin paremmin.

LABin julkaisutoiminnan
kehittäminen
Ammattikorkeakoulun oma avoin ja monipuolinen julkaisutoiminta kannattaa, sillä se
lisää toiminnan näkyvyyttä, tuottaa julkaisupisteitä ja tarjoaa oman talon kirjoittajille helposti lähestyttävän julkaisukanavan. Alusta
saakka oli siis selvää, että fuusiossa muodostuva uusi ammattikorkeakoulu tarvitsi tavoitteitaan tukevat linjaukset myös julkaisutoimintaan. Julkaisutoiminnan kokonaisuuden
suunnittelu alkoi tammikuussa 2019 Lahden
korkeakoulukirjaston vetämässä fuusioalatyöryhmässä, jonka tarkoituksena oli määritellä julkaisutoimintaan ja avoimeen TKI-toimintaan liittyvät palvelut ja laatia niiden toteuttamiseksi toimintasuunnitelma.
Julkaisutoiminnan osalta fuusiosuunnittelu aloitettiin kartoittamalla olemassa olevat LAMKin ja Saimaan AMKin julkaisukana-

vat ja -käytänteet. Samalla tarkastelun alle
otettiin myös julkaisumäärät, avointen julkaisujen osuus sekä julkaisutiedonkeruun käytänteet. Kartoituksen tuloksena huomattiin,
että julkaisutoiminta kokonaisuudessaan oli
LAMKissa saatu toimimaan siinä määrin hyvin, että se otettiin myös LABin julkaisutoiminnan suunnittelun lähtökohdaksi. Samalla tuleva fuusio antoi mahdollisuuden kehittää toimintaa niiltä osin, kuin se katsottiin
tarpeelliseksi.
Periaatteena oli alusta saakka kaiken julkaisutoiminnan avoimuus, jolle lisäpontta
antoi vielä uusi avoimuudesta palkitseva rahoitusmalli (ks. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019). Tärkeää oli myös tarjota monipuolisesti erilaisia julkaisukanavia erityyppisiin ja
erilaisten kirjoittajien tarpeisiin, oli kyse sitten
napakasta blogitekstistä, pidemmästä artikkelista tai toimitetusta artikkelikokoelmasta.
Suunnittelussa kiinnitettiin huomiota myös
siihen, että julkaisukanavat olisivat profiileiltaan riittävän erilaisia, jotta ne eivät päätyisi
kilpailemaan keskenään.
Ehdotus uuden ammattikorkeakoulun
julkaisutoiminnasta ja sen organisoinnista hyväksyttiin johtoryhmässä syksyllä 2019,
minkä jälkeen suunnitelmaa päästiin toteuttamaan. Ehdotuksen mukaisesti kirjasto on
vastuussa LABin avoimen julkaisutoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista, verkkolehtien suunnittelusta, ylläpidosta ja toimittamisesta sekä julkaisusarjaan tulevien
julkaisujen teknisestä tarkistamisesta. Kirjasto hoitaa myös rinnakkaisjulkaisemisen.
Julkaisutiedonkeruu ja siinä käytettävä JUSTUS-julkaisutietojen tallennuspalvelu ovat
niin ikään kirjaston vastuulla. Näiden lisäksi
kirjasto tarjoaa julkaisutoiminnan tukea kat-

tavilla oppailla, henkilökohtaisesti neuvoen ja
työpajoilla. LABin vahvuusalueiden vastuulle jäi blogien toimittaminen ja ylläpito sekä
tietenkin yhteisesti asetettujen julkaisutavoitteiden saavuttaminen. Julkaisutoiminnan kehittämisen ja tiedonkulun kannalta
pidettiin lisäksi tärkeänä perustaa julkaisutoimikunta, jossa on edustus kaikilta vahvuusalueilta ja jolla on riittävä toimivalta jalkauttaa uudet yhteiset käytänteet.
Kuten edellä todettiin, LABin julkaisutoiminta perustuu pitkälti LAMKissa toimiviksi
todettuihin käytänteisiin ja julkaisukanaviin,
jotka nyt päivitettiin LAB-aikaan. Tämä säästi
huomattavasti niin työaikaa, kun resurssejakin, kun kaikkea ei tarvinnut aloittaa tyhjästä.
Libguides-pohjaiseen Julkaisijan oppaaseen
keskitettiin kaikki julkaisutoimintaan liittyvä
ohjeistus, jolloin ne ovat helposti ja avoimesti kaikkien saatavilla ja myös ketterästi päivitettävissä aina tarpeen mukaan (ks. LUT-tiedekirjasto 2020a).
Suurimman muodonmuutoksen koki
verkkolehtien julkaisualusta. Muutaman vuoden käytössä ollut LAMKpub oli niin ulkoasultaan kuin toiminnallisuudeltaankin auttamattoman vanhentunut ja sen uudistaminen oli ollut jo pidemmän aikaa toiveissa.
Fuusion myötä alustan nimi muuttui LAB
Openiksi ja yhdessä mediatoimiston kanssa alustasta saatiin suunniteltua ja toteutettua moderni, raikas ja verkkolehtimäinen:
myös saavutettavuus huomioitiin jo suunnitteluvaiheessa, samoin kuin alustan aito
kaksikielisyys. Alustalla julkaistavat verkkolehdet LAB Pro ja LAB RDI Journal nimettiin
edeltäjiensä nimiä ja konsepteja mukaillen,
jolloin tässäkin kohtaa voitiin hyödyntää jo
olemassa olevia käytänteitä ja ohjeistuksia.
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(Kiviluoto 2020)
LABin julkaisutoiminnan kokonaisuus
muodostuu tällä hetkellä LAB Open -julkaisualustan lisäksi LAB Focus -blogialustasta
ja LABin julkaisusarjasta, jota julkaistaan ammattikorkeakoulujen yhteisessä julkaisuarkistossa Theseuksessa. Uuden ammattikorkeakoulun julkaisutoiminta on lähtenyt aktiivisesti käyntiin ja uudet julkaisukanavat on
otettu hyvin vastaan. Julkaisutoiminnan kehittäminen kuitenkin jatkuu, vaikkei ensimmäiselle toimintavuodelle vielä ehdittykään
laatia varsinaista kehittämissuunnitelmaa.
Tulevia vuosia ajatellen yhtenä keskeisenä tavoitteena on julkaisujen tason nostaminen,
jolla on suuri merkitys mm. hankerahoituksen näkökulmasta. Myös kansainvälisyyteen
kiinnitetään entistä enemmän huomiota
kasvattamalla englanninkielisten julkaisujen osuutta. Avoimen julkaisemisen osalta
tavoitteena on, että jo vuonna 2020 kaikista
LABin julkaisuista avoimia on 98 %. Samalla on mietittävä, millaisia uusia avoimuuden
kannustimia olisi mahdollista hyödyntää tavoitteeseen pääsemiseksi ja jo saavutetun tason säilyttämiseksi. Kaiken kaikkiaan julkaisutoiminnan kehittämisen kannalta on keskeistä, että ilmapiiri julkaisemista kohtaan
on rohkaiseva ja kannustava, jolloin kirjoittajat uskaltautuvat tarvittaessa myös astumaan oman mukavuusalueensa ulkopuolelle ja haastamaan itseään. Sanomattakin
on selvää, että kaikkeen tähän tarvitaan riittävät resurssit niin ajankäytöllisesti kuin tukipalvelujenkin suhteen.

LAB-ammattikorkeakoulun
aineistonhallinnan kehittäminen
Hankkeissa ja projekteissa syntyy työn tu-
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loksena monenlaista aineistoa, kuten järjestettyjen työpajojen, erilaisten haastattelujen
tai laadittujen kartoitusten materiaaleja ja
niiden dokumentaatiota. Jotta tämä aineisto olisi käytössä myös hankkeen jälkeen ja
hyödynnettävissä vaikkapa tausta-aineistona seuraavalle hankkeelle, tulee aineiston olla löydettävissä ja uudelleenkäytettävissä. Tämä edellyttää, että aineiston omistajuudesta
on sovittu, sen mahdollisesta tallentamisesta ja uudelleenkäytöstä on kerrottu aineistoa
kerättäessä ja että aineisto kuvailutietoineen
on tallennettu luotettavaan paikkaan. Tätä
prosessia kutsutaan aineistonhallinnaksi.
Aineistonhallintaa ammattikorkeakouluissa on edistetty viime vuosina erityisesti kahden kansallisen hankkeen puitteissa. Ensimmäinen ammattikorkeakoulujen avoimia toimintatapoja kehittänyt hanke, Avoimuuden
lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä tuotti alkusysäyksen aineistonhallinnan toimintatapojen kehittämiseen ammattikorkeakouluissa
vuosina 2015-2017 ja tätä työtä jatketaan osana vuosina 2018-2021 toteutettavaa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hanketta. Jotta hankkeen tavoitteena oleva avoimuuden
lisääntyminen erityisesti tulosten, osaamisen
ja yhteistyön osalta voi toteutua, tulee aineistonhallintaa ja aineistojen vastuullista avaamista kehittää osana hankkeen toimintaa.
Koska LAB-ammattikorkeakoulu muodostettiin kahden ammattikorkeakoulun fuusiossa vuoden 2020 alussa, oli ensin selvitettävä
nykytila ja sen perusteella luotava yhteinen
toimintamalli uudelle organisaatiolle. Tämä
toimintamalli LAB-ammattikorkeakoulun
aineistonhallintaan luotiin osana ATT-hank-

keessa toteutettua YAMK-opinnäytetyötä Aineistonhallinnan kehittäminen ammattikorkeakoulussa: Case LAB-ammattikorkeakoulu
(Sinisalo 2020a).
Toimintamallin luomisen apuna käytettiin
British Digital Curation Centren kehittämää
“Research Infrastructure Self-Evaluation Framework” (RISE) -viitekehystä, joka auttoi rakenteellistamaan aineistonhallinnassa tarvittavia prosesseja ja arvioimaan niitä oman
organisaation osalta (Rans & Whyte 2017).
Vaikka arviointi on sisäinen, tulee siihen ottaa mukaan toimijoita organisaatiosta laajasti, jotta toiminnasta muodostuva kuva on
mahdollisimman monipuolinen. Näin arvioi-

den saatiin muodostettua LABin toimijoille
tärkeät prosessit ja niiden edellyttämät tukitoiminnot. Vain mallilla, jonka toimenpiteet
ovat tarkoituksenmukaisia ja niiden toteuttamiseen on tarjolla riittävä tuki, voidaan onnistua (Yeomans 2019, 25).
LAB-ammattikorkeakoulun aineistonhallinnan malli koostuu kolmesta toimijasta,
hanketoimijoista, tukipalveluista ja johdosta, ja heillä kullakin on mallissa oma roolinsa (kuva 1). Näin mallin vaiheet ovat tarkoituksenmukaisia ja kullekin toimelle varmistetaan tarvittava tuki niin palveluista kuin
johdon osalta linjauksina ja toimintatapoina.

Kuva 1. LAB-ammattikorkeakoulun aineistonhallinnan malli (Sinisalo 2020a, 52)
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Malli kiteyttää yhteisen näkemyksen aineistonhallinnan edistämiseksi tarvittavista toimijoista ja toimenpiteistä. Jotta aineistonhallinnan toimintatavoille saadaan selkeä kehys,
tulee LUT-korkeakoulujen aineistonhallintapolitiikka ja aineistonkeruupolitiikka linjata, resursoida ja niiden toteuttamista seurata. Käytännön tasolla suuri askel on LABin
oman aineistojen tallennusalustan LAB Datan käyttöönotto, joka edellyttää monialaista yhteistyötä ammattikorkeakoulun sisällä
ja uusien prosessien suunnittelua ja jalkauttamista. Lisäksi vahvistetaan aineistojen hallintamahdollisuuksia ja näkyvyyttä Reportronic-projektinhallintajärjestelmän kautta, jotta aineistonhallinnan työtehtävät nivoutuvat
mahdollisimman saumattomasti osaksi hanketyöskentelyä. LAB-ammattikorkeakoulu on
myös mukana kansallisessa Reportronicin
aineistot –osion jatkokehittämisessä. Linjausten ja käytännön toimenpiteiden vahvalla yhdistelmällä saadaan toisaalta toiminnalle se ylätason tuki, mikä on tarpeen toiminnan suuntaamiseksi uudelleen ja toisaalta
käytännön työvälineitä, jolla voidaan aloittaa aineistonhallinta vähitellen, laajentaen
sitten kansallisiin ja kansainvälisiin palveluihin tarvittavilta osin.

Avoimuusosaamisen kasvattaminen
Yksi konkreettinen osa ATT-hankkeen työskentelyä ja avoimuusosaamisen kasvattamista on hankkeen tiimoilla toteutettu Campus
Online -opintokokonaisuus avoimuuden eri
aspekteista. Opintojakso koostuu neljästä
osiosta, aiheinaan johdatus avoimeen tutkimustoimintaan, tutkimusetiikka, tutkimuksen suunnittelun vaiheet sekä aineistot ja
julkaiseminen. Lisäksi suunnitteilla on ollut
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opintojakso avoimuuteen liittyvistä oikeuksista, sopimuksista ja lisensseistä. LAB-ammattikorkeakoulu on vastannut aineistojen
avaamiseen ja avoimeen julkaisemiseen liittyvästä osiosta. (Sinisalo 2020b)
Opintojaksot ovat olleet tarjolla syksystä 2019 alkaen ja palvelleet erityisesti YAMK-opiskelijoita opinnäytetyöhön valmistautuessa. Palaute opintojaksosta on ollut hyvää ja se on koettu hyödylliseksi. Vaikka
opintojakso on ensisijaisesti ollut esillä CampusOnline-tarjonnassa, on sille voinut osallistua myös organisaation henkilöstö ja muut
kiinnostuneet.
Pohdittaessa opintojaksojen tulevaisuutta hankkeen jälkeen on noussut esiin ajatus opintojakson sisällön tuottamisesta yhteiselle, jaettavalle alustalle avoimen oppimateriaalien palveluun aoe.fi. Näin aineisto
olisi käytettävissä kokonaisuudessaan ja hyödynnettävyys ja löydettävyys paranisi. Tätä
valmistelutyötä jatketaan syksyn 2020 aikana, tavoitteena julkaista materiaali vapaasti
verkossa vuoteen 2021 mennessä.
Lisäksi avoimuutta on pidetty esillä osana organisaation toimintaa, muun muassa järjestämällä erilaisia infotilaisuuksia ja
koulutuksia sekä ylläpitämällä oppaita sekä avoimeen toimintakulttuuriin yleensä
että avoimeen julkaisutoimintaan liittyen
(LUT-tiedekirjasto 2020a & 2020b). Näin henkilökunta löytää vaivatta tarvitsemansa tiedon tai yhteystiedot, josta asiasta voi kysyä.
Näin osaaminen kasvaa ja leviää vähitellen.

Lopuksi
LAB-ammattikorkeakoulun avoin toimintatapa julkaisu- ja tutkimustoiminnassa sekä
opetuksessa tekee innovaatiokorkeakoulun

työtä näkyväksi. Avoimuus vahvistaa myös
yritysyhteistyötä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Suurimmat haasteet avoimen TKI:n jalkauttamisessa ovat olleet sujuvan yhteistyön
ja yhtenäisten toimintatapojen luominen uudessa ammattikorkeakoulussa. Fuusion jälkeenkin ihmiset olivat toiselleen melko vieraita, työnkuvat ja organisaation rakenteet
osin keskeneräisiä ja kampusten sijainnit
vahvistivat etäisyyttä. Kuitenkin COVID-19
toi kaikki yhdenvertaisiksi etäkampuksille ja
auttoi ehkä paremmin ymmärtämään, että
teemme kaikki töitä samalle työnantajalle.
Hankkeen suurin onnistuminen ja ensimmäinen askel koko prosessissa oli, että
LAB-ammattikorkeakoululle syntyi aito yhtenäinen tahto ja sitoumus viedä avoin TKI
käytäntöön. Kun työn seuraamukset ja vaikutukset on ymmärretty ja tuki työskentelyyn
tulee johdon suunnalta, avoimen kulttuurin jalkauttaminen on sujuvampaa. Lisäksi
hankeresurssi on turvannut mahdollisuuden
erilaisten työpajojen ja haastatteluiden järjestämiseen ja aktiiviseen kehittämiseen se-

kä omassa organisaatiossa että kansallisesti
ammattikorkeakoulukentällä. Ammattikorkeakouluilla on vahva yhteistyön henki ja yhdessä tekemällä koko kenttä kehittyy enemmän kuin yksin ponnistelemalla.
Avoimen toimintakulttuurin juurtuminen luontevaksi osaksi niin TKI-toimintaa
kuin opetustakin vaatii kuitenkin aktiivisia ja konkreettisia toimenpiteitä, ja tämän
työn voi katsoa olevan vasta alussa. Lähtökohdat onnistumiselle ovat hyvät, sillä tahtotila on vahva. Seuraavaksi olisikin tärkeää
laatia avoimen TKI:n toimintasuunnitelma
vuodelle 2021: näin saadaan asetettua konkreettisia tavoitteita ja mittarit niiden seuraamiseen. Lisäksi avoimuus tulisi saada aukikirjoitettuna mukaan niin TKI-toiminnan tiekarttoihin kuin ylätason strategioihinkin, sillä
”poissa silmistä” johtaa pahimmassa tapauksessa siihen, että avoin toimintakulttuuri jää
toiminnan marginaaliin korulauseeksi. Avoimuus ei toteudu itsestään, vaan sen eteen
on tehtävä aktiivisesti töitä kaikilla organisaation tasoilla.
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Työelämäyhteistyö LABammattikorkeakoulussa
#DIGILAHTI - UUTTA KASVUA DIGITAALISUUDESTA PK-YRITYKSILLE
Toteutusaika

1.9.2017–30.4.2020

Rahoitus

EAKR 2014–2020

LABin rooli

Osatoteuttaja

Projektin kotisivu

www.lab.fi/projekti/digilahti-uutta-kasvuadigitaalisuudesta-pk-yrityksille

KORKEAKOULUT INNOVAATIOTOIMINNAN VAUHDITTAJINA - DYNAMO
Toteutusaika

1.8.2018–31.12.2020

Rahoitus

EAKR 2014–2020

LABin rooli

Päätoteuttaja

Projektin kotisivu

www.lab.fi/projekti/dynamo

Tiivistelmä
Korkeakoulujen työelämäyhteistyötä tehdään useissa erilaisissa muodoissa, tehtävissä ja
palveluissa. Perehdyimme LAB-ammattikorkeakoulun (LAB) työelämäyhteistyön nykytilaan
henkilöstön näkökulmasta ja selvitimme, millaista yhteistyötä LABissa tehdään ja miten sitä toteutetaan. Hyödynsimme selvityksessä laajaa eurooppalaista raporttia ja siihen kehitettyä viitekehystä, jossa työelämäyhteistyö on jaettu 14 toteuttamisen muotoon. Keräsimme selvityksemme aineiston teemahaastatteluilla LABin eri aloilla ja eri toiminnoissa työskenteleviltä henkilöstön jäseniltä.
Tuloksista selvisi, että yhteistyön tavoitteet opetuksessa useimmiten täyttyvät: opetusta
ja palveluja kehitetään, opiskelijat integroituvat työelämään opintojensa aikana ja verkostoituminen edesauttaa yhteistyötä. Toisaalta yhteistyö voi olla suppeaa ja harva toteuttaa sitä
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monipuolisesti. Yhteistyössä ja sen kehittämisessä on paljon mahdollisuuksia ja se nähdään
tärkeänä osana LABin toimintaa. Käytäntöjen yhtenäistäminen ja työelämäyhteistyön tukeminen opetuksessa, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa sekä muissa palveluissa on työn alla.

Johdanto
Nykyisen digitalisaation tuoman murroksen keskellä yritykset tarvitsevat enenevässä määrin tukea tulevaisuuteen luotaavilta
korkeakoulutoimijoilta. Digitalisaatiossa ei
ole kyse vain digitaaliteknologian kehityksestä vaan useista ilmiöistä. Teknologian integroituminen kaikkeen toimintaan yhteiskunnassa aiheuttaa sekä yksityisen elämämme
että organisaatioiden toimintaympäristöihin
radikaaleja muutoksia. Muutoksia tapahtuu
esimerkiksi liiketoimintamalleissa ja asiakaskäyttäytymisessä. Lisäksi tapahtuu paljon muutoksia, joita on vaikea ennakoida. Kyky reagoida digitalisaation tuomiin ilmiöihin
on välttämätöntä yhä nopeammassa tahdissa. (Sore ym. 2017.)
LAB-ammattikorkeakoulu (LAB), LUT-yliopisto (LUT) ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy toteuttivat yhdessä vuosina 2017–
2020 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)
rahoittamaa #DigiLAHTI – Uutta kasvua digitaalisuudesta pk-yrityksille -hanketta. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli tukea yrityksiä, jotta niissä osataan hyödyntää digitaaliteknologian tuomia mahdollisuuksia
liiketoiminnassaan. Lisäksi hankkeessa kehitettiin uusia toimintamalleja alueen korkeakoulujen ja työelämän välille. Toimintamallien tavoitteena on edistää alueen digitaalisen
osaamisen ja osaamistarpeiden kohtaamista. (LAB 2020a.)
Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauh-

dittajina – DYNAMO -hankkeen päätavoitteena on parantaa Päijät-Hämeen elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä.
Hankkeessa kehitetään ja testataan toimintamalleja, joilla parannetaan kykyä vastata
alueen pk- ja perheyritysten kehittämistarpeisiin, kannustetaan yrityksiä tekemään yhteistyötä korkeakoulujen kanssa sekä mobilisoidaan alueellisen toimijaverkoston palvelut elinkeinoelämän kehittämiseen. LAB
toteuttaa Päijät-Hämeen liiton ja Euroopan
aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman DYNAMO-hankkeen vuosina 2018–2020. (LAB
2020b.)
Rahoitus ohjaa toimintaa. Vuonna 2014
ammattikorkeakouluille alettiin suunnitella
uutta rahoitusmallia (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014), jonka seurauksena vuonna
2017 otettiin käyttöön tulospohjainen rahoitusmalli. Siinä oli tutkimus- ja kehitystoiminnalla oma 15 % osuutensa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020a). Osuutta kasvatettiin
(19 %) ja laajennettiin innovaatiotoimintaan
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020b) seuraavaan vuonna 2021 otettavaan malliin. On
selvää, että ammattikorkeakoulut pyrkivät
panostamaan enenevässä määrin toimintoihin, joilla kyetään varmistamaan taloudelliset
toimintaedellytykset sekä vastaamaan lakisääteiseen tehtävään työelämän ja aluekehityksen toiminnan harjoittajana (Ammattikorkeakoululaki 2014).
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Korkeakoulujen työelämäyhteistyö on ollut
LABin edeltäjissä Lahden ja Saimaan ammattikorkeakouluissa kehittämisen kohteena jo pitkään, ja LABissa on käytössä useita erilaisia työelämäyhteistyön muotoja.
Voidaksemme tukea alueen työelämätoimijoiden uudistumista entistä paremmin, lähdimme #DigiLAHTI- ja DYNAMO-hankkeissa kuvaamaan ja kehittämään LABin roolia
aluevaikuttajana. Aloitimme perehtymällä
korkeakoulumme työelämäyhteistyön nykytilaan henkilöstön näkökulmasta. Selvitimme, millaista työelämäyhteistyötä LABissa
tehdään ja minkälaiset ratkaisut mahdollistavat tuloksellisen yhteistyön.

Korkeakoulujen työelämäyhteistyön
lähtökohdat
Yhtenä ammattikorkeakoulun keskeisenä
lakisääteisenä tehtävänä on harjoittaa työelämää ja aluekehitystä edistävää toimintaa
(Ammattikorkeakoululaki 2014). Ammattikorkeakoulujen odotetaankin osallistuvan aktiivisesti aluekehitykseen ja yhteistyöhön työelämän kanssa (Ylikoski & Kivelä 2017). Korkeakoulut hallitsevat osaamisen ja taitojen
kartuttamisen edistämisen (Saunila & Sore
2019) sekä tulevaisuuden kehityssuuntien
luotaamisen (Sore & Pulkkinen 2019). Tuoreempaa osaamista korkeakouluissa on luottamuksellisten työelämäsuhteiden hoito, jota
tarvitaan työelämätarpeiden tunnistamiseksi (Sore & Pulkkinen 2019). Virolaisen ja Heikkisen (2018, tässä Töytäri ym. 2019) mukaan
työelämä on riippuvainen ammattikorkeakouluista tuloksellisen toiminnan saavuttamiseksi; joskin riippuvuussuhde on molemmin suuntainen.
Korkeakoulutoimijoiden edellytetään pa-
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nostavan entistä enemmän koulutustavoitteidensa lisäksi työelämän arvonluontiin (Sore & Pulkkinen 2019). Tämän toteuttaakseen
korkeakoulut joutuvat vähenevien resurssiensa vuoksi kehittämään alati uusia yhteistyömuotoja (Ylikoski & Kivelä 2017). Uusista yhteistyömuodoista huolimatta korkeakoulut ja työelämä näyttävät toimivan
erillisinä toisistaan (Töytäri ym. 2019). Rautajoen (2009) mukaan hedelmällisen yhteistyön
kehittymisen esteenä saattavat olla toimijoiden erilaiset tavoitteet ja tehtävät sekä yhteiselle toiminnalle asetetut odotukset. Ylikoski ja Kivelä (2017) kuitenkin tähdentävät, että korkeakoulujen on mahdollista vahvistaa
alueellista vaikutustaan pedagogiikkaa tukevaa työelämäyhteistyötä toteuttaen.

Työelämäyhteistyön muodot
Davey ym. (2018) selvittivät eurooppalaisten
korkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä. He
loivat selvitystään varten viitekehyksen, jossa
korkeakoulujen työelämäyhteistyö on jaettu
14 erilaiseen muotoon. Nämä erilaiset muodot on jaettu neljään eri kategoriaan: opetukseen, tutkimukseen, osaamisen siirtoon ja
hallinnon tasoon (taulukko 1). Viitekehys soveltuu sekä ammattikorkeakouluihin että yliopistoihin. Jääskö ym. (2019) hyödynsivät tätä
viitekehystä selvittäessään suomalaisten korkeakoulujen työelämäyhteistyön tilaa. Selvityksessä ilmenee, että suomalaisten korkeakoulujen yhteistyö painottuu opetukseen ja
tutkimukseen. He korostavat kuitenkin, että
erilaiset yhteistyön muodot tukevat toinen
toisiaan. Yritysyhteistyön aloittaminen saattaa olla helpointa opetuksen kautta, ja yhteistyöstä voi ajan myötä kehittyä syvällisempää.
Ammattikorkeakoulujen opettajat toteutta-

vat opetukseen liittyvää työelämäyhteistyötä monin eri tavoin. Usein varsinaisina toimeksiannon konkreettisina toteuttajina toimivat opiskelijat. Työskentelyn muotoja on
useita: opinnäytetyö, harjoittelu, työn opinnollistaminen, projektit sekä opintojaksoihin
integroituvat oppimistehtävät. Lisäksi ammattikorkeakouluissa järjestetään esimerkik-

si hackathoneja ja innovaatioturnauksia, joihin yritykset voivat tuoda omia haasteitaan
opiskelijoiden ratkaistaviksi. Kaikkien näiden
toimintamuotojen tavoitteena on työelämän
kehittämisen lisäksi antaa opiskelijoille mahdollisuus hankkia osaamista todellisten, ajankohtaisten tapausten parissa ja soveltaa oppimistaan käytännössä.

Taulukko 1. 14 korkeakoulujen työelämäyhteistyön muotoa (mukaillen Jääskö ym. 2019)
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Näiden opiskelijavoimin toteutettavien työelämäyhteistyömuotojen lisäksi korkeakoulut järjestävät yrityksille erilaisia tilaisuuksia tuoda omaa osaamistaan ja osaamistarpeitaan esille. Tällaisia ovat esimerkiksi
messutapahtumat sekä opintojaksoihin linkittyvät työelämän edustajien vierailijaluennot ja opiskelijoille järjestettävät yritysvierailut. Lisäksi työelämän edustajia osallistetaan
opetussisältöjen kehittämiseen, jotta korkeakoulut kykenevät aidosti vastaamaan todelliseen ajankohtaiseen osaamistarpeeseen.
Työelämän on mahdollista kartuttaa osaamistaan myös osallistumalla korkeakoulujen
tarjoamaan koulutukseen. Tarjontaa on paljon. Osaamista voi kehittää sekä tutkintokoulutusten opintojaksoilla että erikseen työelämälle suunnatuissa koulutuksissa.
Koska korkeakoulujen rahoitusmallit tukevat ulkoisen rahoituksen hankintaa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020b), pyrkivät
korkeakoulut panostamaan tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Näihin liittyy aina kehitysnäkökulma, ja useimmiten kehityksen kohteena on työelämä. Tutkimus- ja kehityshankkeet ovatkin erityisesti yliopistoille luonteva
yritysyhteistyön muoto (Jääskö ym. 2019).

Ammattikorkeakoulun opettajan
roolit
Ammattikorkeakoulut toteuttavat työelämäyhteistyötä enenevässä määrin ulkoisen hankerahoituksen puitteissa, jonka seurauksena
ne pyrkivät vahvistamaan opettajien roolia
tutkimus- ja kehitystoiminnassa (Rautajoki
2009). Työelämäyhteistyötä tehdään kuitenkin paljon myös suoraan opetuksessa, ulkopuolisen rahoituksen tutkimus- ja kehitystoiminnan ulkopuolella. Rautajoen (2009)
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mukaan opetuksen, tutkimus- ja kehitystoiminnan ja aluekehityksen tulisi muodostaa
toisiaan tukeva ja kehittävä kokonaisuus ammattikorkeakoulun opettajan työssä.
Ammattikorkeakoulujen opettajien työtehtävien painopisteen siirtyminen kohti tutkimus- ja kehitystoimintaa luo uusia vaateita
opettajien tarvitsemaan osaamiseen ja hanketyöskentelyyn liittyviin taitoihin. Töytäri ym.
(2019) nostavat esille, että myös työelämäyhteistyö sinällään vaikuttaa opettajien osaamistarpeisiin. Näitä ovat kyky tunnistaa työelämän kehittämiskohteita ja kyky muokata niistä tehtäviä opiskelijoiden osaamisen
kartuttamiseksi. Vanhanen-Nuutinen ja Laitinen-Väänänen (2018) näkevät opettajan
roolin työelämäyhteistyössä tätä laajempana. Heidän mukaansa ammattikorkeakoulun
opettajan odotetaan toimivan työelämäyhteistyössä opiskelijoiden ohjaajana, yhteyshenkilönä, yhteistyömuotojen kehittäjänä ja
yhteistyön ylläpitäjänä.

Nykytilan selvitys LABissa
LABin työelämäyhteistyön nykytilaa henkilöstön näkökulmasta selvitettiin teemahaastattelulla 12.2.-16.4.2019. Haastateltavina oli
26 LABin työntekijää, jotka toimivat oppilaitoksessa lehtoreina (14), yliopettajina (5),
osaamispäälliköinä (2), tukipalveluissa (2) tai
TKI-tehtävissä (3). Koska tavoitteena oli saada kattava kuva työelämäyhteistyön nykytilasta, haastateltavat valittiin henkilöistä, jotka
ovat olleet aktiivisesti mukana yritysyhteistyössä ja joilla oli näin ollen riittävästi tietoa
aiheesta. Korkeakoulumme jokainen koulutusala, hallinnollinen tukipalvelu sekä tutkimus- ja kehitystoiminta olivat edustettuina
haastatteluaineistossa.

Puolistrukturoitu teemahaastattelu pohjautui 14 erilaiseen korkeakoulujen työelämäyhteistyön muotoon (taulukko 1, Jääskö ym.
2019). Haastattelun aiheeseen soveltui eteneminen keskeisten teemojen läpi tuoden
haastateltavan mielipiteet ja tulkinnat esille.
Haastattelun aihe oli määritelty ennakkoon,
mutta tiukkaa rajausta etenemisestä, haastattelun suunnasta tai syvyydestä ei asetettu.
Tarkkojen kysymysten sijasta haastatteluissa
edettiin teemoittain, mutta kaikille samoilla aihepiireillä. Haastattelijalla ja haastateltavalla oli mahdollisuus tarkentaa merkityksiä ja termien käyttöä keskustelun kuluessa
sekä suunnata keskustelua teemojen sisällä. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 47-50.) Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina ja kesto
vaihteli tunnista kahteen tuntiin.
Haastatteluaineisto kerättiin kirjaten
haastattelun aikana ylös teemoittain esille
nousevat asiat ja näkökohdat. Aineistokooste koodattiin teemalähtöisesti ja jaettiin edelleen viitekehyksen työelämäyhteistyön muotojen käytännön ilmentymien mukaan. Aineiston analysoinnissa käytettiin apuna
taulukointeja ja luokitteluja yhteneväisyyksien ja usein esille nousseiden kommenttien havainnollistamiseksi.
Haastattelujen tavoitteena oli saada tietoa työelämäpalvelujen kehittämisen tueksi sekä tunnistaa nykytilasta hyvät toimintamallit ja haasteet. Haastatteluilla tavoiteltiin
myös työntekijöiden osallisuutta keskusteluun; kehittämiseen osallistuva henkilöstön
jäsen on sitoutuneempi, motivoituneempi
ja valmiimpi ottamaan myös aktiivisesti vastuuta ratkaisuista (Jalava & Matilainen 2010,
100–106). Haastattelutilanteisiin pyrittiin luomaan luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri,

mikä heijastuu myös haastateltavien vastauksissa. Keskustelun aluksi käytiin läpi haastattelun tavoitteet ja kerrottiin, mihin anonyymisti käsiteltäviä tietoja käytetään. Luottamuksellinen suhde, empatian välittyminen
ja samaistumisen osoittaminen haastateltavien kokemuksiin edesauttavat tiedon saamista haastateltavalta (Ruusuvuori & Tiittula
2005, 41–42). Haastateltavat pitivät työelämäyhteistyön kehittämistä ja siihen osallistumista tärkeänä. Painopiste teemoissa oli opetukseen ja opintojaksoihin liittyvä yhteistyö.

Työelämäyhteistyön lähtökohdat
LABissa
Haastatteluista saadusta aineistosta ilmeni,
että työelämäyhteistyötä tehdään LABissa
sekä laajasti että monin eri tavoin. Yhteistyön tavoitteiksi haastateltavat tunnistivat
mm. opetuksen kehittämisen työelämälähtöiseksi, opiskelijoiden integroimisen työelämään jo opintojen aikana ja opittavien asioiden harjoittelemisen käytännössä. Tavoitteina pidettiin myös palvelujen kehittämistä
vastaamaan yritysten tarpeita, verkostoitumista omalla alalla ja yhteistyön mielekkyyttä opettajille, opiskelijoille ja asiantuntijoille.
LABilla on pitkäaikaisia kumppaneita, joilla on nimetyt yhteyshenkilöt ja joiden kanssa
yhteistyö on systemaattista ja pitkäjänteistä.
Lisäksi opettajilla voi olla muutamia isompia
organisaatioita asiakkainaan, joiden kanssa
tehdään vuodesta toiseen jatkuvaa yhteistyötä. Myös yrityksen näkökulmasta jatkuvuus on koettu hyödylliseksi – eri opiskelijaryhmät ja vuosikurssit jatkavat ja laajentavat kehitystyötä aina eteenpäin. Jatkumojen
kehittämistä pidettiin tärkeänä ja haastatteluissa pohdittiinkin, miten eri koulutusalojen
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osaamista voisi vielä paremmin hyödyntää ja
tarjota omille asiakkaille.
Haastateltavat pitivät olennaisena yhteisen asiakkuudenhallintajärjestelmän saamista käyttöön sen sijaan, että jokaisella on
vain omat asiakkuutensa tiedossaan. Myös
asiakkuusosaamisen valmentamista henkilöstölle ehdotettiin korkeakoulun sisäisenä
koulutuksena. Haastatellut ovat saaneet palautetta yrityksistä siitä, että korkeakoulun sisällä ei tiedetä, ketkä kaikki ovat olleet yritykseen yhteydessä. Haastatteluissa keskusteltiin myös korkeakoulun tarjoomasta – onko
tarkoituksenmukaisempaa panostaa tiettyihin kärkiin sen sijaan, että tarjotaan kaikille kaikkea. Asiakkuudenhallintajärjestelmä
tarjoaisi kokonaiskuvan korkeakoulun asiakkuuksista ja mahdollistaisi segmentoinnin.

Työelämäyhteistyön muodot
Yhteistyö työelämän kanssa toteutuu aktiivisten opettajien kautta valtaosin opetukseen tai tutkimukseen liittyen sekä niiden
yhdistelmänä. Opintojaksoilla toteutettavat
opiskelijaprojektit ovat haastateltavien mukaan volyymiltaan suurin yhteistyön muoto,
myös opinnäytetyöt ja harjoittelut tehdään
lähes kauttaaltaan yrityksiin ja muihin organisaatioihin. Yritysten ja organisaatioiden toimeksiannot saadaan opintojaksoille pääosin
suorien yhteydenottojen kautta henkilökohtaisina kontakteina opettajiin ja asiantuntijoihin. Työelämäyhteistyötä tehdään oman motivaation, asiantuntijuuden ja kiinnostuksen
pohjalta ja sen koetaan tuovan merkityksellistä sisältöä opetukseen (Jääskö ym. 2019).
Aktiiviset työelämäyhteistyötä tekevät
opettajat ja yritykset haluavat kehittää opetussisältöjä yhdessä, jotta korkeakoulusta
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valmistuvan työvoiman osaaminen vastaisi paremmin työelämän muuttuvia tarpeita (Jääskö ym. 2019). Tästä syystä etenkin
täydennyskoulutuksen teemoja ja sisältöjä
käydään asiakkaiden kanssa jatkuvasti läpi ja
opetusta uudistetaan. Yritysten avainhenkilöitä tavataan myös korkeakouluopetukseen
liittyen, käydään läpi odotuksia ja sisältöjä sekä annetaan palautetta. Lisäksi alumnit ovat
tärkeässä asemassa tuomassa ajankohtaista
tietoa työelämästä vierailuillaan.
Haastateltavien mukaan kumppaniyritykset tunnistavat hyvin, mitä opintojen kehittäminen vaatii ja mitä opiskelijatyö voi pitää
sisällään. Kokonaisia opintojaksoja on tehty yrityksen kanssa yhdessä, etenkin uusissa
nopeasti kehittyvissä aiheissa, usein erilaisiin
teknologioihin liittyen. Palaute tiivistä yhteistyöstä on ollut positiivista, ja yritykset kokevat tekevänsä merkityksellistä kehittämistä
korkeakoulun ja sen opiskelijoiden kanssa.
Jos työelämän verkostoissa tulee esille, että opetussisältöjä voisi päivittää, opetushenkilöstö reagoi haastateltavien kokemuksien
mukaan aktiivisesti palautteeseen. Tutustumiskäynnit yrityksiin ja yritysten asiantuntijoiden vierailut korkeakouluun ovat osa monia opintojaksoja ja myös henkilökohtaisten
verkostojen ylläpitoa.
Haastateltavien mukaan asiantuntijatyönä tehtävät korkeakoulun palvelut tuotetaan asiakas- ja tarvelähtöisesti. LABin Lahden kampuksen palvelujen tuotteistaminen,
kuten laboratorio-, paja- ja simulaatiotilojen
käyttö, on osin kesken. Muun muassa erikoistilojen hyödyntäminen työelämäyhteistyössä tunnistettiin haastatteluissa mahdollisuudeksi, jota haluttaisiin kehittää edelleen. Olemassa olevien asiantuntijapalvelujen, kuten

tuote- ja materiaalitestauksen ja mm. täydennyskoulutuksen maksullisuus ja aikatauluun liittyvät asiat ovat selkeitä ja hinnoitteluperusteet läpinäkyviä. Asiantuntijatyönä
tuotettaviin palveluihin liittyy usein yrityskumppaneita ja esimerkiksi testaustiloja voidaan hyödyntää yhteisesti.
Tutkimus- ja kehitysprojektit tehdään
useimmiten yritysten kanssa ja haastateltavat ovat olleet itse useassa projektissa mukana. Myös opintoja on integroitu projekteihin ja hyödynnetty opiskelijatyötä esimerkiksi lopputöinä tai harjoitteluina. Projektien
hyödyiksi on nähty se, että niiden kautta saadaan yrityksiä mukaan opintojaksoille ja opiskelijayhteistyöhön. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on hyvä tapa myös yritykselle tehdä
yhteistyötä korkeakoulun ja sen opiskelijoiden kanssa.

Työelämän toimeksiannot
Haastateltavien mukaan toimeksiantoja saadaan yleensä tarpeeksi, ajoittain myös ylitarjontana opintojaksoihin ja opiskelijoiden
määrään nähden. Harvoin toimeksiantoja
jää puuttumaan, tällöin opettaja tyypillisesti ottaa suoraan yhteyttä aiempiin vakituisiin yhteistyökumppaneihin ja tarjoaa mahdollisuutta toimeksiannon antamiseen. Niin
sanotuista kylmäsoitoista uusille kumppaneille ei ole koettu olevan hyötyä; yhteistyötä helpottaa se, että kumppani tuntee jo ennestään opiskelijayhteistyön toimintatavat ja
korkeakoulun mahdollisuudet. Toisaalta uusia kumppaneita, yrityksiä ja organisaatioita
alueelta kaivattaisiin yhteistyöhön ja myös
sellaisille opintojaksoille, joilla työelämän toimeksiantoja ei ole aiemmin ollut. Jos avataan uusia opintojaksoja tai oppimisympä-

ristöjä, joiden kautta toimeksiantoja toteutetaan, saatetaan uusia kumppaneita hakea eri
viestintäkanavia hyödyntäen. Myös opiskelijat voivat olla aktiivisia yritysten suuntaan ja
tarjota korkeakouluyhteistyötä, jos huomataan kehittämistarpeita esimerkiksi harjoittelun tai projektiyhteistyön aikana. Opiskelijat voisivatkin olla yhteistyön lähettiläitä, joiden kautta jo aloitettua yhteistyötä voitaisiin
syventää (Jääskö ym. 2019).
Korkeakoulun kanssa yhteistyötä tehneet organisaatiot tuntevat opetuksen vuosisyklin ja kumppanit voivat ottaa sen huomioon jo suunnitellessaan korkeakouluyhteistyötä. Haastattelujen perusteella uudet
yritysasiakkaat haluaisivat palvelua nopeammin kuin mihin opetukseen integroituneella
yhteistyöllä on mahdollista vastata. Opetuksen pedagoginen eteneminen ja aikataulu
on suunniteltu opintojaksolla tietynlaiseksi ja toimeksiantoja ei välttämättä voida ottaa mukaan kesken opintojakson. Toisaalta
sekä henkilöstö että yritykset arvioivat aikatauluun liittyvät haasteet vain kohtalaiseksi
haitaksi (Jääskö ym. 2019). Tapoja reagoida
nopeammin yritysten toimeksiantoihin tulisikin kehittää jokaisella koulutusalalla entistä aktiivisemmin. Kokeiluja uusista oppimisympäristöistä ja projektiopintojaksoista
on jo käynnissä usealla alalla.
Opintoihin integroitavien työelämätoimeksiantojen hinnoittelu on kirjavaa ja käytännöt vaihtelevat alasta ja palvelusta riippuen. Haastateltavat toivoivat hinnoittelun
yhtenäistämistä, läpinäkyvyyttä ja maksullisuuteen liittyviä yhteisiä toimintamalleja.
Myös yritykset toivovat korkeakoululta selkeää yhteistyön hinnoittelua (Jääskö ym.
2019). Haastatteluissa osa opetushenkilös-
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töstä piti toimeksiantojen maksullisuutta lähes välttämättömänä ja osan mielestä opiskelijatyön ei pitäisi maksaa yritykselle. Maksullisuutta perusteltiin mm. yrityksen
sitouttamisella. Maksuttomuutta sen sijaan
kannatettiin sen vuoksi, että opiskelija ja hänen oppimisprosessinsa nähtiin merkittävämpänä kuin palvelun myyntiä yritykselle, ja työelämäyhteistyö vain yhtenä osaamisen kehittämisen toteutustapana. Joissakin
tapauksissa yrityksen kanssa on sovittu vastavuoroisuudesta, yritys on saattanut tarjota asiantuntijapuheenvuoron opintojaksolle,
ja opiskelijat ovat toteuttaneet yrityksen toimeksiannon maksutta. Haastateltavat olivat
kuitenkin yhtä mieltä siitä, että jos kaikki toimeksiannot olisivat maksullisia, taustalle tulisi kehittää toimiva tukipalvelu, jonka kautta mm. sopimuksiin ja laskutukseen liittyvät
asiat hoidettaisiin asiakaslähtöisesti ja ammattitaitoisesti. Näin opettaja voisi keskittyä
oman asiantuntemuksensa mukaisiin pedagogisiin asioihin ja yhteistyöhön toimeksiannon sisällöissä. Haastateltavat pohtivat myös
opiskelijan osaa, jos toimeksianto on maksullinen: Tulisiko opiskelijan saada opintopisteiden lisäksi rahallinen palkkio, stipendi tai
muu kannustin?
LAB on syksyllä 2018 muuttanut Lahdessa uudelle kampukselle, jossa kaikki korkeakoulun alat ovat saman katon alla. Haastateltavat kokivat, että sen jälkeen samoissa
tiloissa toimiminen on edesauttanut monialaisten opintojaksojen ja työelämäyhteistyön
toteuttamista, joskin sen toimintamalleja on
hyvä edelleen kehittää. Usein yrityksen toimeksiantoon liittyy monen alan osaajien tarvetta ja opettajan aktiivisuuden ja verkostojen varaan jää, toteutetaanko toimeksianto
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aidosti monialaisena. Haasteeksi voi muodostua, että toimeksiantoon sopivat opintojaksot toteutetaan eri aloilla eri aikoihin ja
eri laajuisia. Tähän ratkaisuna aloilla on oppimisympäristöjä ja projektiopintojaksoja,
joihin hakeutuu opiskelijoilta monialaisesti.
Näin ryhmät voidaan muodostaa tarkoituksenmukaisesti kunkin toimeksiannon mukaan ilman suoraa linkitystä useisiin eri opintojaksoihin.
Kansainväliset opiskelijat ovat haastateltavien kokemuksen mukaan aktiivisia tekemään työelämäyhteistyötä ja toimeksiantoja
opintojaksoilla. Yritykset ovat olleet kiinnostuneita esimerkiksi vientiin liittyen kohdemaista tulevista opiskelijoista, joiden kautta voidaan tehdä vaikkapa käyttäjäkyselyjä
opiskelijan kielitaitoa hyödyntäen. Isompien yritysten toimeksiannoissa myös englannin kielen käyttäminen on luontevaa, mutta
kielisyysongelmia saattaa tulla pienempien
yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä.
Kansainvälisten opiskelijoiden työpanosta
toimeksiannoissa liittyen tuotekehitykseen
ja jälleenmyyntiin kv-markkinoille on osattu hyödyntää, mutta edelleen kv-opiskelijoiden mahdollisuuksia voisi tuoda esille nykyistä enemmän. Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita pidettiin haastatteluissa tärkeinä.

Opettajan roolit
Haastateltavat kokivat, että työelämäyhteistyötä tekevän opettajan asiakkaita ovat sekä opiskelijat että yritykset. Loppujen lopuksi lähtökohtana on valmentaa opiskelijoita
työelämään parhaalla mahdollisella tavalla
luomalla puitteet relevanttien asioiden hallintaan ja saattamalla opiskelijoita kiinni työelämään jo opintojen aikana. Haastateltavien

mukaan työelämäyhteistyötä aktiivisesti tekevillä opettajilla ja asiantuntijoilla on hyvät
verkostot alueella toimiviin alan yrityksiin ja
organisaatioihin. Yritysasiakkuuksia hoidetaan henkilökohtaisesti, jolloin voidaan ottaa
huomioon yritysten resurssit tehdä yhteistyötä korkeakoulun kanssa. Jos työelämäyhteistyö on opettajalle vieraampi toimintamuoto,
verkostojen ja kumppaneiden vähäisyys voi
muodostua esteeksi yhteistyön aloittamiselle (Jääskö ym. 2019).
Haastatteluissa nousi esiin, että tavoitteena ei kuitenkaan pitäisi olla kaikkien
opintojen tekeminen työelämäyhteistyönä.
Opiskelijalle todellisten yritystoimeksiantojen tekeminen on antoisaa, mutta myös
kuormittavampaa kuin perinteisempi luento-opiskelu. Joissakin tapauksissa on ollut havaittavissa ns. projektiväsymystä, vaikka aidot
toimeksiannot koettaisiinkin mielekkääksi
suoritustavaksi. Haasteeseen esitettiin vastauksena työelämäyhteistyön monipuolistamista esimerkiksi tuomalla yrityksistä aiheiden asiantuntijoita luennoimaan opiskelijoille sekä järjestämällä nykyistä aktiivisemmin
tutustumisvierailuja alueen organisaatioihin.
Opettajat kuvasivat yritystoimeksiantojen toteuttamisen olevan työläämpää kuin
perinteisempien tapojen. Se ei kuitenkaan
muodostu suureksi ongelmaksi, kun yhteistyöhön varaudutaan jo suunnitteluvaiheessa. Henkilöstön ammattitaitoon luottaminen
ja osaamisen hyödyntäminen kehittämisessä voi vaikuttaa työtehon lisääntymiseen ja
työhyvinvointiin, millä on merkitystä tuottavuuden näkökulmasta (Mäenniemi 2008, 21–
26). Opettajat pitivät aktiivista työelämäyhteistyötä poikkeuksetta hyvänä toimintatapana sekä itselleen että opiskelijoille. Myös

yritykset ja organisaatiot ovat aktiivisesti mukana ja kiinnostuneet yhteistyöstä. Toimeksiantojen toteuttamisessa opettajan tehtäväksi kuvattiin arviointi ja yrityksen kanssa
tarpeen kehittäminen opiskelijatyöhön sopivaksi. Haastateltavien mukaan yritykset tunnistavat hyvin opiskelijoiden mahdollisuudet
ja osaamisen, eivätkä oleta saavansa valmiin
ammattilaisen työpanosta.

Työelämäyhteistyön kehittämisen
haasteet ja tulevaisuus
Korkeakoulujen työelämäyhteistyötä tehdään useissa erilaisissa muodoissa, tehtävissä ja palveluissa. Perehdyimme yhteistyön nykytilaan henkilöstön näkökulmasta
ja selvitimme, millaista työelämäyhteistyötä
LABissa tehdään ja miten sitä toteutetaan.
Hyödynsimme selvityksessämme tähän asti laajinta eurooppalaista selvitystä, jossa Davey ym. (2018) kuvasivat korkeakoulujen ja
työelämän yhteistyötä ja viitekehystä. Sitä
mukaillen Jääskön ym. (2019) Suomen korkeakoulukenttään keskittyvän raportin jaottelulla haastateltiin LABin henkilöstöä työelämäyhteistyön nykytilasta. Tavoitteena oli saada tietoa työelämäpalvelujen kehittämisen
tueksi sekä tunnistaa hyvät toimintamallit
ja haasteet. Nykytilan selvityksen ja haastattelujen tuloksena kuvasimme niin ammattikorkeakoulun intressit työelämäyhteistyölle
kuin opetushenkilöstön ja asiantuntijoiden
kokemukset yhteistyöstä.
Tulosten mukaan tavoitteet opetuksen
työelämäyhteistyölle täyttyvät operatiivisella tasolla, vaikka luonnollisesti myös kehitettävää on edelleen. Opetusta ja palveluja kehitetään aktiivisesti työelämälähtöisiksi
ja opiskelijat pääsevät useissa opintojaksois-
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sa, harjoitteluissa ja projektien kautta mukaan työelämään jo opintojensa aikana. Lisäksi työelämään verkostoitumisen koettiin
auttavan niin opiskelijoita, opetushenkilöstöä kuin muita asiantuntijoita. Haastateltavista valtaosa työskenteli opetustehtävissä
ja kaikki tekivät työelämäyhteistyötä jossakin muodossa. Useat lehtorit ja yliopettajat
olivat mukana myös tutkimus- ja kehitysprojekteissa sekä maksullisten palvelujen, kuten
erityistilojen tai täydennyskoulutuksen kehittämisessä. Siitä huolimatta opetushenkilöstö ja myös TKI- ja tukipalvelujen haastatellut
kommentoivat eniten opetukseen liittyvää
yhteistyötä. Se on volyymiltaan isoin yhteistyön muoto lähes tehtävistä riippumatta.
Useat haastattelujen toteuttamisen viitekehyksen yhteistyön muodot saivat kysyttäessä vain joitakin tai ei ollenkaan kommentteja. Näitä olivat esimerkiksi opiskelijoiden
tai henkilökunnan yrittäjyys, yritysten sponsorointi ja maksulliset tutkimus-, konsultointi- tai asiantuntijapalvelut. Joissakin tapauksissa haastatellun käsitys työelämäyhteistyöstä oli suppea, mikä saattoi vaikuttaa
myös kommenttien rajautumiseen. Työelämäyhteistyöksi saatettiin mieltää vain opiskelijoiden tekemä yhteistyö yritysten kans-
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sa, ja haastatteluissa keskusteltiinkin, mitä
kaikkea muuta yhteistyö voisi olla. Opetushenkilökunnasta harva toteuttaa työelämäyhteistyötä monipuolisesti, vaikka suomalaisen korkeakoulun matala organisaatio ja
toimintatavat mahdollistaisivat sen hyvin
(Jääskö ym. 2019).
LABin käytäntöjen yhtenäistämisen tarve nousi selkeästi esiin. Kun ammattikorkeakoulu toimii usealla toisistaan paljonkin eroavalla alalla, yhtenäistäminen koettiin usein
haastavaksi. Asiakaskunta on niin ikään laaja.
Yhteistyössä on erilaisia huomioitavia asioita
riippuen siitä, toimitaanko esimerkiksi kuntayhtymän, ison kansainvälisen yrityksen vai
mikroyrittäjän kanssa. Kattavien tukipalvelujen saatavuus monenlaisiin eri tarpeisiin ei
ole välttämättä kuitenkaan järkevää resurssien käyttöä. Haastatteluissa nousi useimmin
esille palvelujen yhtenäisen hinnoittelun ja
korkeakoulun asiakkuudenhallintajärjestelmän tarve. Maksullisuuden vaihtelevuus ja
asiakastietojen ajantasaisuus, tai puute, näkyvät usein suoraan asiakasrajapinnassa, joten on ymmärrettävää, että työelämäyhteistyötä tekevät saavat näistä eniten palautetta asiakkailta.
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Tiivistelmä
Arvioimme tässä artikkelissa projektitoimintaa radikaalissa äkillisessä muutostilanteessa
HENTU - Henkilöstötuottavuuden kehittäminen -hankkeen kautta. Tarkastelemme keväällä
2020 koronaviruksen aiheuttamia toimia ruohonjuuritasolla. Virushälytys maaliskuun puolivälissä aiheutti valtavan määrän muutoksia ja vaihtoehtoisten toimintatapojen etsimistä,
mutta se tarjosi myös mahdollisuuden tarkastella henkilöstötuottavuuden kehittämistä ja
projektitoimintaa uudessa valossa. Keskitymme lyhyeen aikajaksoon tietoisena siitä, että tätä kirjoittaessa korona on vielä läsnä.

35

Projektipäiväkirjamerkintöjä
Maanantai 9.3.2020, suunnittelupalaveri hankehenkilöstön kesken:
Ensi viikon simulaatiotyöpajan viimeistelyä “Annin Apu” -yritykselle. Esimiestyön kehittäminen aiheena on aina haastava. Ennen hiihtolomaviikkoa kaikki tuntui vielä sekavalta. Nyt hahmoteltu
runko tuntuu hyvälle. Edellisen viikon työpajan pohjalta on hyvä jatkaa. Annin Apu -yrityksen porukka oli mainiota ja varmasti sama meno jatkuu.
Tiistai 10.3., sähköpostittelua:
Soili: Annin Apu -yritys kuittasi, että meidän suunnitelma on ok. Tulevat sitten ensi keskiviikkona.
Sari: Ok. Tästä jatketaan!
Perjantai 13.3.2020, sähköpostittelua:
klo 12.09
Sari: Moi, meidän täytyy varmaan henkisesti varautua siihen, että Annin Apu ei tule kampukselle
ensi keskiviikkona. Mutta mennään nyt päivä kerrallaan. Elleivät ole jo ilmoittaneet, että eivät tule.
klo 12.15
Soili: Hei, eivät ole peruneet. Eilen juttelin yhteyshenkilön kanssa pulssin toteuttamisesta eikä asia
tullut puheeksi. Mietin kyllä itse jälkikäteen, että kuinkahan ensi viikon työpajan käy. Varsinkin
kun ovat paljon riskiryhmäasiakkaiden kanssa tekemisissä. Odotellaan heidän yhteydenottoaan.
klo 12.18
Sari: Joo katsotaan, mihin tämä kehittyy lähipäivinä. Yksi skenaario on, että meillä menee kampus
kiinni. Mutta meillä on sen päivän suunnitelma tehtynä ja voimme toteuttaa sen tai siirtää myöhemmäksi. Heidän ehdoillaan.
Kello 16.57 LAB-ammattikorkeakoulun henkilöstö saa sähköpostitse tiedon, että maanantaista alkaen siirrytään etätyöhön kaikessa toiminnassa, missä voidaan.
Sunnuntai 15.3.2020
Annin Apu -yrityksestä viestitetään, että keskiviikon työpajaa ei ehkä ole järkevää pitää tässä vaiheessa. Yrityksestä toivotaan, että uusi tilaisuus tarjoutuisi myöhemmin. Päätetään siirtää työpajaa eteenpäin.
Maanantai 16.3.2020
Valtioneuvoston kanslian tiedote: ”Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin
kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi.”
Tiistai 17.3.2020
Projektitiimin palaveri Teamsilla. Kaikki eivät ole ehtineet paikalle, koska korkeakoulujen etäopetusjärjestelyt ovat kesken. Myös kodeissa on käynnissä etäopetus- ja etätyöjärjestelyt. Kampukset
ovat sulkeutuneet. Todetaan, että nyt kukaan ei taida tietää mitä tuleman pitää. Yrityksillä on varmasti muutakin pohdittavaa kuin HENTU-hanke. Muutoksia tulee varmasti, ehkä myös konkursseja. Kaikkia yrityksiä ei ole vielä tohdittu tavoitella. Pohdittiin, missä voisimme auttaa nopeasti.
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Henkilöstötuottavuuden
kehittäminen HENTUssa
HENTU-hankkeen tavoitteena on yhdistää
työhyvinvointi ja henkilöstötuottavuus yritysten arjessa. Hankkeessa on kehitetty päijäthämäläisten pk-yrityksen tai julkisen sektorin organisaatioiden esimiesosaamista ja
henkilöstön osallistumista oman työnsä kehittämiseen. Käytännössä kehittämistyötä
on tehty esimiesvalmennuksissa ja henkilöstötyöpajoissa. Kehittämistyö on pohjautunut
Lapin yliopistossa tehtyyn tutkimukseen (ks.
esim. Syväjärvi & Vakkala 2019; Kesti 2014) sekä yrityksissä kyselyillä ja keskusteluissa kerättyyn tietoon.
Kevään 2020 aikana hankkeessa oli mukana seitsemän organisaatiota, joiden kanssa
hankesuunnitelman mukainen kehittämisprosessi oli eri vaiheissa. Koska organisaatiot olivat eri kokoisia, toimivat eri toimialoilta ja niiden henkilöstörakenteet olivat
erilaisia, koronatilanne luonnollisesti myös
kohteli yrityksiä eri tavoin. Organisaatioilla
oli myös erilaiset mahdollisuudet ja valmiudet siirtyä etätyöskentelyyn. Edellä kuvatun
nopean muutoksen ja alkuhämmennyksen
jälkeen suurin osa suunnitelluista tapaamisista ja valmennuksista siirrettiin verkkoon ja
toimintaa pystyttiin jatkamaan. Tämän onnistuminen edellytti yrityskohtaisia “kalenterisulkeisia”, useiden ihmisten aikataulujen
uudelleen yhteensovittamista ja toimintojen
nopeaa muokkaamista virtuaaliseksi. Hankehenkilöstö työskenteli koko kevään etänä. Osa tapaamisista siirtyi. Esimerkiksi “Annin Apu” -yrityksen toivomat työpajat järjestettiin kesällä. Tilanne oli elänyt niin paljon,
että työpajan sisältö rakennettiin lähes kokonaan uudelleen.

Mikä tulee olemaan ”uusi normaali”?
Edellä oleva esimerkki koronapandemian nopeista vaikutuksista kehittämisprojektiin ei
ole ainutlaatuinen. Poikkeuslain käyttöönotto ja ohjeet läpäisivät koko yhteiskunnan,
toisaalta yksittäisten yritysten ja kehittämishankkeiden tehtävänä oli sopeuttaa toiminta nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen mikrotasolla. Lisäksi pandemian vaikutuksia on
vaikea erotella muista toimintaympäristössä
tapahtuvista muutoksista. Muutokset limittyvät ja kietoutuvat yhteen sekä asiasisällöiltään että aikaperspektiivistä. Kukaan ei varmaksi tiedä, kauanko tilanne kestää ja mitä
tulee tapahtumaan.
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta julkaisi kesäkuun 2020 lopulla asiantuntijoiden tuottaman Koronapandemian hyvät
ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aika välillä -raportin. Yksi raportin keskeisistä
huomioista oli, että pandemian seuraukset
riippuvat paljon siitä, miten toimimme pandemian aikana ja sen jälkeen. Pandemia tarjoaa tilaisuuden toimia toisin kuin aiemmin
toteuttamalla rakenteellisia uudistuksia ja
uudenlaista sopeuttamista. Raportin punaisena lankana on ennemminkin nopea sopeutuminen muuttuneeseen tilanteeseen
kuin pyrkimys kokonaan poistaa uhka. Pandemian lisäksi toteutunut riski voi olla mikä tahansa yhteiskuntien toimintaa uhkaava tilanne. Raportissa sopeutumista tukevina
keinoina nähdään esimerkiksi koulutuksen
ja tutkimuksen vahvistaminen, luotettava ja
läpinäkyvä tiedonvälitys, monialaiset innovaatiojärjestelmät sekä resilienssin ja huoltovarmuuden parantaminen. (Eduskunnan
tulevaisuusvaliokunta 2020). Näiden laajojen ja läpileikkaavien keinojen lisäksi on hy-
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Kuva 1. Projektit sisältävät sekä suoraviivaisia ja selkeitä linjoja, jotka sähkölankojen tapaan etenevät tolpista seuraaviin, että yhteen kietoutuneita ja kierteisiä vyyhtejä, joiden selvittäminen
ja seuraaminen on haastavampaa. (Kuva: Petra Oravakangas)

vä pohtia myös käytännön arjessa tapahtuvaa sopeuttamista ja kokonaan uusia toimintatapoja, joita tarkastelemme tuonnempana
tässä artikkelissa.
Koronapandemian jatkuessa pohditaan,
mikä on uusi normaali, jota kohti olemme
menossa. Uutena normaalina voidaan nähdä
jatkuva yllätyksellisyys. Tässä yhteydessä puhutaan usein VUCA-maailmasta, jonka piirteitä ovat suhdanteiden ja ilmiöiden heittelehtivyys (volatility), epävarmuudet (uncertainty), asioiden ja ilmiöiden keskinäinen
kytkeytyneisyys (complexity) sekä tapahtumien ja ilmiöiden monitulkintaisuus (ambiguity). Tällöin ainoa toimiva varautumis-
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keino on resilienssin kasvattaminen ennakoimalla, valmistautumalla ja sopeutumalla.
Ajattelutavan muuttaminen kontrolloinnista
sopeutumiseen on kuitenkin haastavaa sekä yhteisöjen että yksilöiden tasolla. (Heinonen 2020, 22).

Yritysyhteistyössä opetellaan
sopeutumaan jatkuvaan
yllätyksellisyyteen
Vaikka hankkeiden tarkoituksena on olla aina jossain määrin uuden ja tuntemattoman
äärellä, ulkoista maailmanluokan äkillistä
muutosta ei voi verrata projektien luontaiseen hektisyyteen. Mikrotasolla projektihen-

kilöstön merkinnät maaliskuun puolivälistä
kertovat toisaalta projektiarjesta, mutta sieltä
on löydettävissä myös VUCA-maailman piirteitä (kts. Kaivo-oja 2020, 234-236). Yllätyksellisyys ja epävarmuus ovat läsnä. On tehtävä edes karkeita suunnitelmia työpajan toteuttamisesta, vaikka seuraavassa hetkessä
työpaja voi siirtyä kolme kuukautta ja tarve
muuttua siinä välissä. Kukin tahollaan oli seurannut median kautta tilanteen kehittymistä
ja muodostanut oman kuvan tilanteen mahdollisista vaikutuksista. Tilanteen paljastuminen eteni loppua kohden kiihtyen. Kampuksen kiinni laittaminen oli toimintaa rajaava ehto, jota ei voinut ohittaa eikä siinä ollut
tulkinnanvaraa. Poikkeustilaan siirtyminen
asetti uudenlaiset toimintaehdot.
Poikkeuslain astuessa voimaan HENTU-projektissa pohdittiin, kuinka nopeasti
osallistujayrityksiin voi ottaa yhteyttä yllätyksellisessä tilanteessa, koska oli odotettavaa,
että yrityksissä oli kädet täynnä tekemistä
muutenkin. Kaikki yritykset tavoitettiin kuitenkin nopeasti. Puhelimitse ja sähköpostilla päästiin yhteiseen ymmärrykseen siitä,
miten jatketaan ja onko tarvetta muuttaa
kehittämisprosessia. Keskeistä oli, että hankkeessa valittiin heti tilanteen muututtua nopean sopeuttamisen taktiikka sen sijaan, että
olisi ruvettu siirtämään kaikkia toimenpiteitä
eteenpäin. Tähän vaikuttivat ensinnäkin se,
että hankkeiden toiminnalla on määräajat.
Toisena vaikuttavana tekijänä oli rahoittajan
nopealla aikataululla antama ohjeistus, mikä antoi mahdollisuuden toimia tilanteessa
joustavasti. Kolmantena syynä oli ettei yritysten tarpeet henkilöstötuottavuuden kehittämiseen olleet kadonneet minnekään, ja
suureksi osaksi myös yritykset pystyivät so-

peuttamaan toimintaansa. Lisäksi tilanne aiheutti yrityksissä uusia tarpeita, joihin pitää
etsiä uusia ratkaisuja.
Muutoksessa yrityskohtaisen räätälöinnin merkitys korostui, koska hankkeessa
mukana olevat tahot olivat hyvin eri toimialoilta. Useampi kasvokkainen kohtaaminen siirrettiin nopeasti virtuaalisiksi Teams- ja
Zoom-yhteyksillä pidetyksi työpajaksi. Muutoksen ensimmäisen vaiheen vaikutukset
osallistujaorganisaatioihin hahmottuivat nopeasti, mutta käytännössä muutostarpeet ja
osallistumismahdollisuudet vaihtelivat huomattavasti toimialan ja yrityksen tilan sekä
digitaalisten valmiuksien mukaan. Esimerkiksi joillakin toimialoilla henkilöstön työskentely jatkui entisellään yrityksen tiloissa,
osa siirtyi nopeasti etätyöhön ja osalla yrityksistä työt vähenivät oleellisesti asiakasmäärän pienennyttyä. Muutostilanne myös kohteli eri tavoin asiantuntijatehtävissa toimivia kuin tuotannollisissa tehtävissa toimivia.
Tilanne herätti uusia kysymyksiä, jotka eivät olleet tuntuneet relevanteille hankkeen
suunnitteluvaiheessa. Yksi tällainen oli, miten olemassa olevat henkilöstöjohtamisen
käytännöt ovat toimineet äkillisessä muutostilanteessa esimiesten näkökulmasta. Koska muutostilanteet ovat todennäköisiä myös
jatkossa, tällaisen näkökulman mukaan ottaminen hankkeeseen koettiin tärkeänä lisäarvona ja asiasta kerättiin tietoa alkukesän aikana.

Lopuksi
Kehittämistyön nopeaa sopeuttamista tilanteeseen auttoi nähdäksemme se, että yrityksiin oli ehditty luoda riittävän luottamukselliset ja välittömät suhteet ennen koronaepide-
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mian alkua. Yritysten edustajilla oli jo käsitys,
mitä he voivat HENTU-hankkeelta odottaa ja
miten hankkeen kanssa tehtävä yhteistyö voi
hyödyttää heitä myös uudessa tilanteessa.
Jatkossa on syytä pohtia, miten luottamuksellisuuden syntyä edistetään käynnistyvissä
yhteistyösuhteissa erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi etäyhteyksien välityksellä.
EU-hankkeissa on lähtökohtaisesti selkeät
ohjeet projektisuunnitelman muutostilanteisiin. Koronatilanteen eskaloituminen oli kuitenkin niin nopeaa, että muutoksessa eläminen edellytti toisenlaista joustavuutta ja tilannetajua. Keskeistä on luottamus siihen,
että hanketoimijoilla, rahoittajilla ja kehittämistoiminnan mukana olevilla yrityksilläw on
yhteinen pyrkimys hyvään lopputulokseen.
Projektin toimenpiteiden säätäminen tilanteen mukaan osallistujien muuttuneeseen tilanteeseen sopivaksi edellytti joustoa
ja tilanneherkkyyttä projektilta. Projektihenkilöstöllä tuli myös olla kykyä tunnistaa rahoittajan laaja-alaisista ohjeista ja linjauksista ne, jotka joustavat ja ovat säädettävissä,
ja ne, joita ei voi omavaltaisesti tulkita tai sivuuttaa. Tämä edellytti myös hyvää vuoro-
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puhelua rahoittajan ja projektitiimin kesken.
On myös hyvä huomata, että poikkeustila ei muuttanut kaikkea. Hankkeen alkuperäinen tarve: henkilöstötuottavuuden kehittäminen johtamista ja vuorovaikutuskäytäntöjä parantamalla oli edelleen tarpeellista.
Samoin hallinnolliset rakenteet ja säännöt
toimivat äkillisessä muutoksessa jos toimintatavat joustivat.Muutoksessa onnistuneesti
toimiminen voi myös vahvistaa luottamusta.
Laaja-alaisesti vaikuttava pandemia, kaikessa karuudessaan, antaa mahdollisuuden
tarkastella toimintatapoja: mitkä ovat lopulta
tarpeellisia toimintoja, mitkä toiminnot joustavat ja mitä uutta tulisi kokeilla? Lähtökohtaisesti kehittämisprojektit tarjoavat hyviä
mahdollisuuksia opetella ja kokeilla erilaisia
toimintamalleja niin sanotusti seesteisenä aikana. Usein kehittämisen kohde asemoidaan
ainoaksi, jonka toimintamalleja muovataan.
Pandemia osoitti, että viimeistään äkillisessä ja radikaalissa muutoksessa myös projektitoiminnan itsensä toimintamallien joustavuutta koetellaan.
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Tiivistelmä
Hanke Up Action – Silta tulevaisuuden yrittäjyyteen (2018-2020) tavoitteena oli edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja, yrittäjyystietoa ja -kokemuksia ja sitä kautta tukea nuorten siirtymistä jatkokoulutukseen, työelämään tai yrittäjyyteen. Hankkeen aikana tehdyt kokeilut ovat tuottaneet pysyviä käytäntöjä LAB-ammattikorkeakoulun (LAB) arkeen.
Uudet toimintamallit opiskelijoiden yrittäjyysaikomusten tukemiseen ovat tärkeä osa
työelämäammattikorkeakoulun toimintaa. Kokeiluista parhaat ovat muodostumassa pysyviksi toimintamalleiksi LABissa. Opiskelijoiden palvelutarjontaa laajentaa Business Mill -yrityshautomo, joka tarjoaa käytännön tukea osaamispohjaisille, kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääville tiimeille ja yrityksille.
LABissa on kokeiltu opiskelijoiden yrittäjyyspolkua kehitettäessä erilaisia toteutuksia, joiden sisältönä on ollut kokeilukulttuuriin tutustuminen ja innovatiivisen työskentelyn oppiminen. Artikkelissa perehdytään siihen, kuinka kokeiluista on päästy myös konkretiaan ja
kuinka opiskelijoiden yrittäjyyspotentiaalia on pyritty ja saatu esiin.
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Opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen
kehittäminen Kaakkois-Suomessa
Hanke Up Action – Silta tulevaisuuden yrittäjyyteen toteutui Kaakkois-Suomen eri asteiden koulutusorganisaatioiden yhteistyönä.
Osallistujina olivat Cursor Oy, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu, Kouvolan seudun ammattiopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Saimaan ammattikorkeakoulu (nykyisin LAB-ammattikorkeakoulu) ja
Saimaan ammattiopisto. Hankkeen tavoitteena oli edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja, yrittäjyystietoa ja –kokemuksia ja sitä
kautta tukea nuorten siirtymistä jatkokoulutukseen, työelämään tai yrittäjyyteen.
Hankkeen aikana tehdyt kokeilut ovat
tuottaneet pysyviä käytäntöjä LABin arkeen.
Uudet toimintamallit opiskelijoiden yrittäjyysaikomusten tukemiseen ovat tärkeä osa
työelämäammattikorkeakoulun toimintaa.
Kokeiluista parhaat ovat muodostumassa
pysyviksi toimintamalleiksi LABissa. Näiden
tukimuotojen lisäksi opiskelijoiden palvelutarjontaa laajentaa Business Mill -yrityshautomo, joka tarjoaa käytännön tukea osaamispohjaisille, kasvuun ja kansainvälistymiseen
tähtääville tiimeille ja yrityksille.

Toimeen tarttuminen – opiskelijan
yrittäjyyspolun kehittämisen
alkuaskeleita
LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan
kampuksen (silloinen Saimaan ammattikorkeakoulu) yrittäjyyspolun kaikkia aloja koskeva kehittämistyö alkoi hankkeella Yrittäjäksi
ammatillisesta koulutuksesta vuonna 2015.
Tällöin muotoiltiin Ammattiopisto Sampon

kanssa yhteistyössä toimintamalli (Ovaska
& Hämäläinen 2016) kuvaamaan kummankin organisaation omaa ja molempien yhteistä opiskelijan yrittäjyyspolkua innostumisen kautta syttymiseen ja jalostamiseen.
Konkreettisina asioina hankkeessa kehitettiin yrittäjyysteemaisia verkko-opintoja sekä
molemmissa oppilaitoksissa mallinnus opiskelijoille tarjottavasta tuesta ja valmennuksesta. Yksi osa tätä mallinnusta oli matalan
kynnyksen yrityshautomotoiminta, jota nimitettiin yritysjalostamoksi. Ajatuksena oli tarjota helposti lähestyttävä yksilöllistä valmennusta tarjoava apu yrittäjyyttä harkitsevalle
opiskelijalle. Tätä työtä ja mallien jalkauttamista sekä yhteistyöverkostojen tiivistämistä koko Kaakkois-Suomen alueella jatkettiin
Up Action -hankkeessa. LAB osallistui hankkeeseen osatoteuttajana ja keskeisimpänä
kehittämiskohteena olivat opiskelijoiden monialaiset ja monimuotoiset oppimisympäristöt yrittäjyysosaamisen kehittämisessä opintojen aikana.
LABin kampuksella aloitti toimintansa lokakuussa 2018 Business Mill -yrityshautomo.
Toimintaa rahoittaa Lappeenrannan kaupunki ja sen palvelut ovat tarjolla koko Etelä-Karjalassa. Hautomon kohderyhmänä ovat
kasvuhakuiset- ja muutosvaiheessa olevat
yritykset, startup-tiimit sekä kampusalueen
opiskelijat ja henkilökunta. Palvelut perustuvat vahvasti asiantuntija- ja sidosryhmäverkostoihin (ks. Business Mill 2020). Hautomo
toimii yrityksille ovena LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston osaamiseen. Kaisa
Vainikka, toinen artikkelin kirjoittajista, aloitti opiskelija-agentin työn tammikuussa 2019.
Työnkuvaan sisältyy muun muassa kampuksen opiskelijoiden sekä henkilökunnan yri-
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tysideoiden sparraus ja eteenpäin vienti. Työ
liittyi vahvasti Up Action -hankkeeseen, sillä
hankkeen aikana syntyneiden opiskelijoiden
yritysideoiden linkitys hautomoon mahdollisti liikeideoiden eteenpäin viemisen myös
hankkeen jälkeen. Käytännön apu oli heti opiskelijoille saatavilla riippumatta opinnoista. Toiminnan kehittäminen osui oikeaan
aikaan ja linkitykset Up Action -hankkeen tuloksista saatiin käyntiin heti kevään aikana.
Toiminta on jatkunut myös hankkeiden päättymisen jälkeen.

Konkreettiset kokeilut–
opiskelijoiden potentiaalin esiin
louhiminen
LABissa on kokeiltu opiskelijoiden yrittäjyyspolkua kehitettäessä erilaisia toteutuksia, joiden sisältönä on ollut kokeilukulttuuriin tutustuminen ja innovatiivisen työskentelyn
oppiminen. Näitä on toteutettu yhteistyössä Ammattiopisto Sampon ja LUT-yliopiston kanssa. Yksi esimerkki on Tulevaisuuden
yrittäjyys -niminen toteutus, jossa eri koulutusasteiden eri alojen opiskelijat yhdessä
tekevät innovoinnin ja nopean kokeilun kehittämisprosessin muutaman viikon aikana
valmennusta hyödyntäen.
Up Action -hankkeessa jatkettiin yrittäjyysteemaisten verkko-opintojen kehitystyötä. Tällä hetkellä LAB tarjoaa viisi yrittäjyysteemaista opintojaksoa kolme kertaa
vuodessa valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen Campus Online -portaalissa. Nämä
verkko-opinnot ovat tarjolla kaikkien alojen
opiskelijoille. Osallistuvia opiskelijoita on vuodessa useita satoja ja he tulevat lähes kaikista
Suomen ammattikorkeakouluista eri aloilta.
Osallistujissa on ollut jo pitkään yrittäjinä toi-
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mineita henkilöitä ja toisaalta yrittäjyydestä
haaveilevia. Opintojen verkkomuotoinen toteutus mahdollistaa yrittäjyysinnostuksen ja
kokemuksen jakamisen sekä vertaisoppimisen tämän heterogeenisen joukon kesken.
Up Action -hankkeessa testattiin Vuosi
yrittäjänä korkea-asteen ohjelmaa (ks. Nuori yrittäjyys 2020) englanninkielisenä. LABin
suomenkielisessä opetustarjonnassa ohjelma oli jo aiemmin kahtena vuonna. Englanninkieliseen toteutukseen osallistui yhteensä neljä eri aloja edustavaa tiimiä, joista kaksi on jatkanut toimintaansa yritystoimintaan.
Toinen näistä tiimeistä on FinnishMediaCollective Oy (FMC) (ks. Finnish Media Collective 2020). Toinen toimintaansa jatkanut tiimi on Media Heat Agengy (ks. Media Heat
Agency 2020).
Opiskelijoiden Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan osallistuneista NY-yrityksistä (ks. Nuori Yrittäjyys 2020) kaksi hyödynsi alkuun Business Millin sparrauspalveluita. Tiimit saivat
apua muun muassa liiketoimintasuunnitelman kiteyttämiseen sekä tiimin rakenteeseen. Näiden esimerkkien ja toiminnan
markkinoinnin kautta myös muiden alojen
opiskelijat uskaltautuivat ottamaan opiskelija-agenttiin yhteyttä ja kertomaan ideoistaan. Business Millin kautta opiskelija saa
tukea ja innostusta idealleen sekä linkit tarvittaviin verkostoihin, esimerkiksi yrityspalveluihin. Maakunnan eri toimijat voivat tuntua
yllättävänkin kaukaisilta opiskelijoille. Tässä
opiskelija-agentilla on tärkeä rooli. Hän on
kynnyksen madaltaja, jotta aloitteleva yrittäjä uskaltaa lähteä rohkeasti viemään ideoita eteenpäin.
Lisäksi LAB, Saimaan ammattiopisto ja
LUT toteuttivat kaikilta koulutusasteilta tu-

Kuva 1. Yrittäjyyttä oppimassa kampuksella ja kauppakeskuksessa. (Kuva: Tuula Hämäläinen)

levien opiskelijoiden kanssa e-urheiluteemaisen yrittäjyystapahtuman järjestämiseen
tähtäävän kokonaisuuden, joka huipentui
Saimaa Clutch-tapahtumana huhtikuussa
2019 Lappeenrannassa. Opiskelijat rakensivat
kokonaisuuden ja kaikista organisaatioista
mukana oli valmentaja auttamassa työskentelyssä. Tämän kokemuksen pohjalta opiskelijat perustivat osuuskunnan, joka on jatkanut eri kokoisten e-urheilutapahtumien järjestämistä (Trailblazers 2020).
Tiimiyrittäjätoiminta täyttää Lappeenrannan kampuksella tänä vuonna 10 vuotta.
Opintoja on voitu suorittaa osuuskuntamuotoisesti tekniikan aloilla sekä markkinoinnissa (ks. Saimaan tiimiyrittäjäjäakatemia 2020).
Markkinointiosuuskunnat ovat vakiinnut-

taneet asemansa ammattikorkeakoulun
opintotarjonnassa. Osuuskunnissa opiskelijat tekevät erilaisia projekteja yrityksille ja
pääsevät kehittämään osaamistaan omien
kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.
Osuuskuntien jäsenet ovat lähtökohtaisesti hyvin yrittäjähenkisiä. Osuuskunnan sisällä usealla opiskelijalla voi olla mielessä yritysaihioita, joiden tukemista muun muassa
Business Mill tukee. Lisäksi osuuskuntatoiminnan monimuotoisuutta kuvastaa se, että
halutessaan ja oikeiden henkilöiden löydyttyä, yritys voi jatkaa toimintaa opiskeluiden
jälkeen. Kymmenen toimintavuoden aikana yksi osuuskunta, Fissio Media on jatkanut toimintaansa opintojen jälkeen (ks. Fissio Media 2020).
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Yrittäjyysopinnot LABissa ja villi visio
opiskelijoiden yrittäjyysaikomusten
tukemiseksi
Business Mill -yrityshautomon toiminnan
näkökulmasta on erittäin tärkeää, että yrittäjyysteemaisia opintoja on laajasti tarjolla
opiskelijoille myös jatkossa. Up Action -hankkeen kokeilut ovat osoittaneet toimintamallien toimivuuden – opinnot luovat vankan
pohjan yrittäjyyteen opiskeluiden aikana ja
valmius siirtyä täysipäiväiseksi yrittäjäksi valmistumisen jälkeen on korkealla. Ilman näitä opiskelijoiden yrittäjyyspotentiaali saattaisi jäädä hyödyntämättä. Opiskeluiden aikana
annetut syötteet ja mahdollisuudet yrittäjyyteen edesauttavat täysin uusien liikeideoiden
syntyä ja käytännönläheisten, työelämätarpeita vastaavien osaajien kasvattamista. Korkeakoulusta saatava osaaminen muotoutuu
yritystoiminnaksi jo opiskeluiden aikana - tämä on yksi tärkeä osa myös Business Millin
tavoitetta kasvattaa osaamispohjaisten yritysten määrää Etelä-Karjalassa.
Tiimiyrittäjänä opiskelija työskentelee ja
oppii yhdessä toisten yrittäjien kanssa esimerkiksi osuuskunnassa (Tammelin 2020).
Opiskelu tiimiyrittäjänä antaa käytännönläheisen valmiuden työelämään ja yrittäjyyteen. Tähän mennessä tiimioppiminen eli
oppiminen yhdessä tietoa jakaen (Tiimiakatemia Global 2018) on ollut mahdollista vain
LABin liiketalouden suomalaisille markkinoinnin opiskelijoille. Syksyllä 2020 LABin
molemmilla, Lappeenrannan sekä Lahden
kampuksilla on tarjolla LAB-akatemia, jossa
kaikkien alojen opiskelijat voivat aloittaa tiimiyrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan
käytännössä. LAB-akatemiaan ovat tervetulleita myös kansainväliset opiskelijat, sillä to-
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teutus on englanninkielinen.
LAB-akatemian valmentajat tapasivat kevään aikana virtuaalisissa infotilaisuuksissa
lähes kaikki Lappeenrannan kampuksen 2.
vuoden opiskelijaryhmät. He tapasivat innostuneita ja idearikkaita opiskelijoita niin
suomalaisissa kuin kansainvälisissä ryhmissä. Kaikilta eri aloilta löytyi yrittäjyydestä ja tiimioppimisesta kiinnostuneita opiskelijoita ja
syyskuussa alkoi heidän kanssaan lukuvuoden mittainen prosessi, jonka lopputulosta
ei kukaan vielä tiedä, mutta aivan varmasti
kaikki oppivat matkalla erilaisia asioita yrittäjyyteen ja tiimityöskentelyyn liittyen.
Kun katsotaan tulevaisuuteen, visiona on,
että opiskelijat löytävät heti opintojen alussa yrittäjyysteemaiset verkko-opinnot, joita
he kokoavat omaan tutkintoonsa. Helpon
saavutettavuuden ja paikasta riippumattoman opiskelumahdollisuuden vuoksi monet
kokoavat verkko-opinnoista pääomaa, joka
saattaa jalostua tulevaisuudessa yrittäjyydeksi, mutta vähintäänkin hyödynnettäväksi työelämäosaamiseksi.
Tulevina vuosina LAB-akatemian monialainen toiminta on muodostunut tunnetuksi ja
yrittäjyydestä innostuneet opiskelijat osaavat hakeutua toimintaan mukaan joka syksy, sillä aiemmin mukana olleet opiskelijat
ovat levittäneet sanaa sen hyödyllisyydestä
omissa opinnoissaan verkostoitumisen sekä yrittäjyys- ja työelämävalmiuksien kehittäjänä. Markkinoinnin opiskelijat sekä muiden
alojen opiskelijat ovat sulautuneet yhteiseksi porukaksi, joka tekee monenlaista yhteistyötä projekteissaan. Toimimme kaikilla niillä
kielillä, joita tarvitaan yhteisen ymmärryksen
luomiseen. Tätä ovat edistäneet 2020-luvulla toteutetut yrittäjiä ja kansainvälisiä osaa-

jia yhdistävät LABin koordinoimat hankkeet.
Olemme matkan varrella saaneet valmentajaporukkaan uusia innostuneita kokeilijoita ja aito monialaisuus sekä moniosaaminen
kukoistaa myös valmentajaporukassa. Uskallamme kokeilla uusia asioita, vaikkemme ole
ihan varmoja, mitä niistä seuraa. Tämä on
tarttunut myös opiskelijoihin, jotka kulkevat
osaamisen kehittymisen eikä opintopisteiden jahtaamisen perässä.

Opettajan huoneentaulussamme
lukee:

Kaikki yrittäjyysopinnot ja valmennustoiminta
on opiskelijaa varten.
Annan opiskelijalle hänen tarvitsemansa
tuen siinä kohtaa, kun sille on tarve.
En opeta, vaan annan tilaa oppia.
Olen saatavilla, jotta opiskelija voi kysyä tai
testata ajatuksiaan.

Kuva 2. Opiskelijan prosessi kohti yrittäjyyttä LABissa. Ensin opiskelijalla on sisäinen innostus
yrittäjyyteen, opintojen aikana osaaminen kehittyy ja sen jälkeen opiskelija voi siirtyä konkreettisiin tekoihin kohti yrittäjyyttä hyödyntäen palveluita. (Kuva: Kaisa Vainikka)
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LAB-akatemian ja projekteissa rakennettujen toimintamallien myötä yrittäjähenkisiä
opiskelijoita on moninkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Business Mill on tunnettu toimija kampuksella ja asiantuntijat ovat
lähellä opiskelijoita. Opiskelijat ovat kunnianhimoisia ja haluavat kasvattaa omaan osaamiseen pohjautuvaa yritysideaa eteenpäin.
Opiskelijoiden perustamat yritykset ylläpitävät maakunnan elinvoimaa ja “aivovuotoa”
kasvukeskuksiin tapahtuu vähemmän. Kynnys ottaa yhteyttä hautomon asiantuntijoihin on matalalla - heidät tunnetaan käytävillä Business Mill takeista, joten nopeakin ajatusten vaihto käytävällä onnistuu luontevasti.

Opiskelijoille on tarjolla rahoitushakumahdollisuus keväisin ja syksyisin. Tiimien
määrä on viisinkertaistunut nykymäärään
verrattuna ja vain parhaiten tarpeensa perustelleet tiimit saavat rahoitusta. Rahoituksen avulla alkuvaiheen tuotekehitys- ja markkinointitoimenpiteet helpottuvat.
Maakuntaan on rakentunut tunnettu liikeideakilpailu, joka jakautuu opiskelijoille
suunnattuun ja koko maakunnan yksityishenkilöille ja yrittäjille suunnattuun luokkaan. Kilpailu rakennetaan sulavasti yhdessä Lutesin (LUT Entrepreneurship Society ry)
kanssa, ja mukana järjestelyissä ovat myös
Opiskelijakunta KOE, LAB-akatemia sekä

Kuva 3. LABin palvelut yrittäjyydestä kiinnostuneelle opiskelijalle. LABissa innostetaan yrittäjyyteen, sen jälkeen kehitetään ideaa ja tiimiä. Sen jälkeen opiskelija voi perustaa yrityksen –
tukea siihen on saatavilla. (Kuva: Kaisa Vainikka)
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Kuva 4. Yrityksen FMC nuoret miehet. Yrittäjä Tomi Asikainen keskellä, Tommi Hämäläinen vasemmalla ja Paavo Väre oikealla. (Kuva: Tommi Hämäläinen)

osuuskunnat.
Business Millin opiskelija-agentin kautta
opiskelijat saavat sparrausapua ja kannustusta liikeidean eteenpäin viemiseksi. Jatkokehitystä ajatellen hautomo tarjoaa suoran linkin
asiantuntijoihin, jotka auttavat käytännön tekemisessä kohti menestyksellistä ja mahdollisesti myös kansainvälistä liiketoimintaa.
Lisäksi Business Millin asiakkaat tarvitsevat entistä enemmän moniosaajia kehittämään yritysten toimintaa – joten myös työpaikkoja näille tulevaisuuden ammattilaisille
on tarjolla Etelä-Karjalan alueella. Kansainväliset osaajat jäävät maakuntaamme yrittäjiksi tai avustamaan yrityksiä kansainvälisyyden polulla.

Tomin NY-yrityksestä osakeyhtiöksi
– näin se käytännössä tapahtuu
Lappeenrantalainen restonomiopiskelija Tomi Asikainen kehitti oman urheilulajinsa eli

motocrossin sponsoritoimintaa. Syyskuussa
2018 Tomille jäi luppoaikaa kilpaurheilustaan,
jolloin hän alkoi pohtimaan uusia yritysideoita. Tomi osallistui Vuosi Yrittäjänä -ohjelmaan
ja kokeili yritysideaa sen kautta. Tomi pystyi
sisällyttämään ohjelman pakollisiin opintoihin henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
NY-yrittäjänä toimiessa Tomi sai kokemusta muun muassa markkinoinnista, tuotekehityksestä sekä johtajuudesta. NY-ohjelma
mahdollisti riskittömän kehittämistyön, joka
muuttui joustavasti aidoksi yritystoiminnaksi.
Tomi oli kertomassa NY-yrityksestään Lappeenrannan kampuksella huhtikuussa 2019
järjestetyssä Yritä nyt ees –tapahtumassa
opiskelijoille. Tapahtuman yhteydessä häntä kehotettiin ottamaan yhteyttä Business
Milliin yritystoiminnan eteenpäin viemiseksi. Ensimmäinen palaveri sovittiin ja asioita
lähdettiin viemään eteenpäin.
Syksyllä 2019 tarkasteltiin uudelleen asioi-
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ta ja alettiin viedä yritystoimintaa seuraavalle
tasolle. Yrityksen nimi uudistettiin ja Business
Millin kontakteja hyödyntämällä kampuksen
opiskelijoista löydettiin kaksi uutta tiimin jäsentä. Myös rahoitusta on viety eteenpäin,
uusia tuotteita on kehitetty ja kansainvälistymismahdollisuuksia on kartoitettu, jonka
kautta on saatu myös hyviä kontakteja.
Tomi Asikaisen (2019) mielestä yrittäjän
pitää muistaa alussa pyrkiä sopeutumaan
ja joustamaan tarvittavissa tilanteissa. Vaikka oman juttunsa on löytänyt, pitää olla kärsivällinen kehittämistyössä. Omia intressejä
kannattaa jakaa muiden samanhenkisten ihmisten kanssa, sillä sieltä voi löytyä apua. Tarkoitus on saada sparrausta ja päästä kokeilemaan, miten ideat voisivat toimia.
Tomi Asikaisen tarina on malliesimerkki
siitä, miten opiskelijan oma aktiivisuus edesauttaa opintojen ja oman intohimon toteuttamista. Ammattikorkeakoulun tarjoamat
mahdollisuudet sekä Business Millin palvelut ovat olleet osana tämän tarinan mahdollistajana. Näitä innovaatiokorkeakoulussa halutaan lisää!
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Lopuksi
Yrittäjyysopinnot ja valmennustoiminta antavat erinomaisen pohjan käytännönläheiselle suhtautumiselle työelämään. LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuu käytännön
ongelmien ratkaisijoita, jotka osaavat toimia
erilaisissa työelämän haasteissa. Yrittäjähenkiset opiskelijat osaavat toimia myös työntekijöinä; he näkevät nopeasti ongelman ytimen ja kokonaisuuden. Näiden pohjalta on
helppo lähteä rakentamaan toimintasuunnitelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi – sekä työntekijänä että yrittäjänä.
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Jaani Väisänen

Yhteiskehittämisen opit – case
ELSA
ELINVOIMAA ÄLYKKÄÄLLÄ SOTELLA (ELSA-HANKE)
Toteutusaika

1.6.2018-31.12.2020

Rahoitus

Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020

LABin rooli

Osatoteuttaja

Projektin kotisivu

www.elsatestbed.fi

Tiivistelmä
Hyvinvointialalla on laajat mahdollisuudet yhteiskehittämiseen. Yhtäältä julkisen ja yksityisen sektorin hyvinvoinnin organisaatiot kehittävät uusia tapoja parantaa kansalaisten terveyttä, toisaalta yritykset kehittävät uutta teknologiaa näiden organisaatioiden käyttöön.
Mahdollistamalla yhteistyötä yli organisaatio- ja sektorirajojen on mahdollista luoda alustoja, joissa innovaatio ja kehitys tapahtuvat tosielämän aiheiden ja olosuhteiden yhteydessä.
Elinvoimaa Älykkäällä Sotella (ELSA) -yhteishankkeessa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu pyrkivät luomaan alustan, joka kannustaa aktiiviseen kysyntälähtöiseen terveydenhuollon kehittämiseen yhteistyössä yritysten, julkisten palveluiden ja asiakkaiden kanssa. Tässä artikkelissa hahmotellaan yhteistyömallin muodostumista ja esitellään parhaita käytäntöjä ja
haasteita tämän mallin luomisessa.

Johdanto
Hyvinvointiala elää muiden alojen tavoin digitalisaation murroksessa ja uusia tapoja parantaa ihmisten hyvinvointia kehitetään jatkuvasti (Belliger & Grieger 2018). Erilaisten
sensoriteknologioiden kehittyessä alan ammattilaisilla on mahdollisuus saada käyttöön-
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sä yksityiskohtaista dataa esimerkiksi asiakkaan elinympäristöstä, ja siinä tapahtuvien
muutosten vaikutuksesta terveydentilaan.
Erilaiset pilvipalvelut mahdollistavat skaalattavan laskentatehon ja tallennuskapasiteetin, jonka ansiosta dataa pystytään varastoimaan ja analysoimaan joustavasti. Kovaa

vauhtia kehittyvät keinoälysovellukset puolestaan tarjoavat mahdollisuuden tunnistaa
erilaisia poikkeamia ja trendejä, joita hoitoalan ammattilaiset voivat hyödyntää päätöksenteossa.
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote), LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston Elinvoimaa Älykkäällä Sotella (ELSA)
-yhteishanke on toiminut kaksi vuotta tarjoten apua ja tukea hyvinvointialan – ja erityisesti kotona asumista tukevien palveluiden kehittämiseen ja testaamiseen. Hankkeessa Eksote, LAB ja LUT tuottavat jokainen
omia palveluitaan omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Eksoten palveluvalikoiman keskiössä on kehitettävien ratkaisujen testaaminen ja validointi aidossa soteympäristössä, LABin vahvuusalueena toimii laadukkaat
simulaatiotilat ratkaisun kehittämisvaiheessa. LUTin roolina on asiakasarvon analysointi ratkaisuista saatavan datan pohjalta, mikä painottuu ratkaisun ideointivaiheeseen.
Hyödynnettävästä palvelusta riippumatta
kaiken keskiössä toimii yhteiskehittäminen.
Yhteiskehittämisellä (co-creation) tarkoitetaan tuotteen tai palvelun kehittämisprosessia, jossa tuotteen käyttäjät ovat mukana (O’Hern & Rindfleisch 2010) mutta myös
kokonaisvaltaisempaa kuvausta on käytetty
(Ind & Coates 2013). Yhteiskehittäminen on
eritoten näkyvillä digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä, joten se sopii temaattisesti hyvin ELSA-hankkeeseen. ELSA-toiminta pohjautuu living lab -konseptiin, jolle tyypillisiä
piirteitä ovat mm. (Leminen 2015)
• tosielämässä tapahtuvat innovaatiot

• kumppanuudet julkisen ja yksityisen sektorin sekä loppukäyttäjien
kanssa
• käyttäjälähtöinen fokus
• yhden toimijan kenttätestauksia
kypsempi innovaatioaste
• useita sidosryhmiä ja rooleja
• vahva innovaatioon keskittyvä yhteistyö.
Hankkeen edetessä on tutkittu ja analysoitu, mistä osista tällainen yhteiskehittämisen
prosessi koostuu, ja mitkä ovat kriittisiä tekijöitä prosessin onnistuneen läpiviennin kannalta. Tässä artikkelissa käydään läpi eräitä
ensimmäisiä dokumentoituja ELSA-kehityscaseja, joiden pohjalta lopullinen yhteiskehittämisen toimintamalli muodostui. Artikkelissa esitellään asiakaspalautteen sekä sisäisen
arvioinnin tuloksena syntynyt ELSA-prosessitoimintamalli sekä mallin osien syntyyn vaikuttaneet kriteerit ja huomiot. Kriteereihin
liittyvää pohdintaa voidaan hyödyntää soveltavin osin vastaavaa yhteiskehittämiseen
keskittyvää alustaa rakennettaessa.

ELSA-prosessi
Tarjottavien palveluiden luonne vaihtuu tuotteen kehityskaaren mukaan mutta karkeasti jaotellen palveluita tarjotaan tuotteen ideointi- prototypiointi- ja validointivaiheisiin.
Riippumatta siitä, mihin näistä kategorioista hankkeeseen kehitettäväksi tuleva tuote
tulee, tiettyjä prosessin osia on tunnistettu,
ja ne tullaan kuvaamaan hankkeen tulokset
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tiivistävään ELSA-käsikirjaan virallisiksi prosesseiksi. Seuraavassa kuvataan vaiheet pintapuolisesti (kts. myös kuva1).
Yhteydenottovaiheessa asiakas ottaa yhteyttä ELSA-henkilökuntaan, jolloin asiakas
toimittaa esitietoja testattavasta ratkaisusta, minkä jälkeen ratkaisu esitetään tapaamisessa. Näiden esittelyjen pohjalta katsotaan, sopiiko kehitettävä idea ELSAn palveluiden piiriin vai tuleeko asiakas ohjata
muualle. Strategia- ja suunnitteluvaiheessa prosessiin otetaan mukaan substanssiasiantuntijat ja päätetään strategia kehittämisprosessille. Tässä vaiheessa asiantunti-

Kuva 1. ELSA-prosessi (Kuva: Jaani Väisänen)
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joiden, ELSA-henkilökunnan sekä yrityksen
edustajien välisen vuoropuhelun pohjalta
päätetään, mitä palveluja asiakkaan prosessiin kuuluu, rekrytoidaan oikeat henkilöt sekä asetetaan tavoitteet prosessille. Testauksen suunnitteluvaiheessa tehdään yksityiskohtaiset käytännön suunnitelmat palvelun
toteuttamiseen. Nämä voivat vaihdella yhden päivän työpajasuunnitelmista useiden
kuukausien kentällä toteutettaviin testaussuunnitelmiin riippuen käytetystä palvelusta. Testausvaiheessa toteutetaan valittu palvelu suunnitelman mukaisesti. Koska suurin
osa ELSA-palveluista on jollain tavalla kyt-

köksissä tuotteiden testaamiseen, vaiheesta
käytetään tässä nimitystä ”testaus”. Tulosten
purkuvaiheessa palvelun tulokset esitellään
asiakkaalle suunnitellun mukaisesti. Tuloksia voidaan esitellä joko raportin tai esimerkiksi workshopin muodossa.
Oli palvelu mikä tahansa, toteutetaan se
monen eri toimijan kesken living lab -tematiikan mukaisesti. Varsinkin aidossa soteympäristössä toteutettavissa testauksissa prosessissa on tiiviisti mukana sekä ELSA-henkilökunta koordinoijan roolissa, kentän
asiantuntijat testauksen käytännön toteuttajana, sekä itse asiakasyritys, jonka visiota
testataan. Näiden osapuolien välisen tahtotilan ja kommunikaation täytyy olla samalla viivalla koko prosessin ajan, jotta se saadaan kunnialla maaliin. Termi ”yhteiskehittäminen” kuvaa siis oivallisesti tätä ympäristöä.
Seuraavassa käydään läpi yhteiskehittämisen vaiheita ELSA-prosessin näkökulmasta
ja niistä saatuja oppeja. Havainnot perustuvat kaikkien casessa olleiden osapuolten välillä pidettyyn työpajaan, jossa reflektoitiin
yhteistyötä ja sen laatua. Vaikka kuvauksessa puhutaan ELSA-toiminnasta, oppeja voidaan soveltavin osin siirtää myös muihin yhteiskehittämisekosysteemeihin.

Taustaa case-testaukselle
Testattava yritys kehitti sensoriteknologiaan
perustuvaa tuotetta, jonka toimivuutta sekä sopivuutta sote-toimijoiden jokapäiväisiin prosesseihin haluttiin testata. Tuotetta
ei ollut vielä täysin valmiiksi määritelty sen
tullessa ELSA-prosessiin, joten kentältä tuleva palaute testauksen aikana koettiin myös
arvokkaaksi. Tuotteen kohderyhmänä olivat
ikäihmiset, joiden hyvinvoinnista haluttiin

varmistua sensoreista saadun datan pohjalta. Tuote asennettiin fyysisesti valikoitujen
asiakkaiden koteihin, ja asiakkaisiin liitoksissa ollut sotehenkilöstölle asennettiin pääsy
sensoridataan.

Opit yhteydenottovaiheesta
Ensikontakti caseen tuli Eksoten organisaatioon henkilökohtaisten kontaktien kautta.
ELSA-toimintaa oltiin tässä vaiheessa vasta aloittamassa, joten yhteydenotto tuli hyvin satunnaisena ja tunnustelevana. Koska
viesti pyöri useiden ihmisten kautta, kesti yhteydenottovaiheessa melko pitkään, ennen
kuin päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että yrityksen tarpeet vastasivat ELSAn tarjoamia testausmahdollisuuksia. Tätä vaihetta tarkastellessa ELSA-toimijat ovat keskittäneet yhteydenottoa niin, että kontaktiin
löytyy selkeät lomakkeet ELSA-nettisivuilla, ja kaikki potentiaaliset caset tulisivat tätä kautta välittömästi toteuttajaorganisaatioiden projektipäälliköiden tietoon. Näin
yhteydenottovaiheen läpimenoaikaa on onnistuttu pienentämään sekä selkiyttämään
niin asiakkaan kuin hankehenkilökunnan
näkökulmista. Pienempi läpimenoaika tietää myös tehokkuushyötyjä. Kangertelevuudesta huolimatta tästä toimintatavasta löytyi myös hyviä puolia, joiden opit on ehdottomasti otettava huomioon. Siitä huolimatta,
että asia ei vielä hankkeen tässä vaiheessa
varsinaisesti kuulunut kenellekään, sopiva
kanava testaukseen lopulta löytyi, kun testausasetelman kannalta oikeat henkilöt ja
ympäristöt saatiin kartoitettua. Henkilöt, joihin otettiin yhteyttä, halusivat aidosti auttaa asiassa, ja käyttivät omaa työaikaansa
selvittääkseen testauksen käytännön järjes-
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telyiden mahdollisuuksia. Ilman tätä motivaatiota case tuskin olisi lähtenyt liikkeelle.
Toinen kangertelevuudesta johtunut positiivinen asia oli dialogin kasvanut määrä. Samalla kun asia kiersi usean sote-ammattilaisen pöydällä, lisääntyi tietämys vuoropuhelun myötä. Tämä tietämys auttoi lopulta niin
hankehenkilökuntaa kuin yritystä oikean testausasetelman löytämisessä ja käytännön
suunnittelussa.

Opit strategia- ja
suunnitteluvaiheesta
Varsinaisen ensikontaktin jälkeen joudutaan
pohtimaan tulevan testausasetelman suuntaa, jolloin mukaan täytyy kontaktoida substanssiammattilaisia. Koska ELSA-toiminnalle ei ollut vielä tässä vaiheessa muodostunut
”virallista” suuntaa, mukaan tulleet asiantuntijat osallistuivat palavereihin suurimmaksi osaksi oman työn ohella. Asiantuntijoiden
sitouttaminen ja motivoiminen normaalien
työtehtävien ulkopuolelle voi olla haastavaa,
mutta kuten edellisessä vaiheessa, aito halu
auttaa oli läsnä. Tässä kohdin erityisen tärkeäksi sisäisen markkinoinnin tekijäksi nousi
ELSA-toiminnan avaaminen ja asiantuntijoiden työhön vaikuttavien hyötyjen korostaminen, mikä vastaavissa tilanteissa on huomioitava. Uudessa ELSA-toimintamallissa on jo
kartoitettu henkilöitä, jotka voisivat osallistua
tähän suunnittelutyöhön olematta varsinaisesti mukana ELSA-ydintiimissä. Näin aikataulujen sopiminen ja oikean fokuksen löytäminen helpottuu. Toimeksiantajan puolelta tilanne oli niin ikään vielä vaiheessa, eikä
kehitettävän ratkaisun varsinaisesta arvosta
ollut vielä validoitua tietoa. Avoin ja vastaanottavainen ilmapiiri helpotti kommunikaatio-
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ta mutta ei poistanut sitä tosiasiaa, että prosessi eteni vielä melko tunnistelevissa merkeissä tässä vaiheessa. Ratkaisuksi tähän on
suunniteltu eräänlaista toimintaopasta mukaan tuleville yrityksille. Toimintaopas voi toimia itsearviointityökaluna, jonka avulla palveluaan kehittävä yritys voi jo valmiiksi arvioida mm. oman ratkaisunsa asiakasarvoa,
kohderyhmiä, elinkaaren vaihetta tai kriittisiä menestystekijöitä. Tarkoituksena on, että itsearvioinnin tuloksena ELSA-toimintaan
mukaan tulevalla yrityksellä on jo valmiiksi
hyvä käsitys kehittämisen strategiasta, joka
olisi kirjattu auki myös testausta suorittavalle henkilöstölle.

Opit testauksen
suunnitteluvaiheesta
Strategia- ja suunnitteluvaiheessa kävi ilmi asiat, joihin haluttiin validointia testauksen kautta, ja itse testauksen suunnitteluvaiheessa lyötiin lukkoon testaukseen liittyvät käytännön seikat. Päävälineeksi valittiin
yksityiskohtainen testaussuunnitelma, jossa
määriteltiin niin testattavat suureet kuin testauksen ajat, paikat ja mittausmenetelmät.
Koska yhteiskehittämistä voi hyvinvointialallakin toteuttaa usealla eri sektorilla, on epätodennäköistä, että yksi ihminen pystyisi jokaisessa tapauksessa suunnittelemaan käytännön toimeenpanot testauksen suhteen.
Tämä tarkoittaa ensinnä sitä, että yhteistyön
hallitsevan ELSA-koordinoijan ja kentän toimijoiden välillä pitää olla kunnossa. Toiseksi testaussuunnitelma pitää olla formuloitu
mahdollisimman joustavaksi ja joka tilanteeseen sopivaksi, jotta sen täyttö ei veisi kohtuuttoman suurta aikaa kentän henkilökunnalta. Tässä jatkuva palaute ja dialogi asiak-

kaan kanssa osoittautui arvokkaaksi niissä
kohdin, joissa käytettiin esimerkiksi liian monimutkaista termistöä.

Opit testausvaiheesta
Testausvaiheessa huomattiin, että huolellisesta ja yksityiskohtaisesta testaussuunnitelmasta oli huomattavasti apua. Onkin
suositeltavaa, että testaussuunnitelmasta
tehdään eräänlainen ”master-dokumentti”
myös testausta toteuttavalle henkilökunnalle. Näin asiantuntijoille voidaan jakaa vain yksi dokumentti, jossa on tarpeelliset tiedot testauksen käytännön toteuttamisesta mutta
myös koko yhteiskehittämistoiminnasta sekä
testauksen tavoitteista. Näistä varsinkin jälkimmäinen voi osoittautua arvokkaaksi, sillä näin testausta toteuttava henkilökunta voi
tarvittaessa muokata testausasetelmaa lennossa. Nopeille muutoksille voi tulla tarvetta,
mikäli ilmenee jotain yllättävää, mitä ei testaussuunnitelmassa osattu huomioida. Toinen työpajassa esille tullut huomionarvoinen
seikka oli testauksen idean vienti yksikköön
esimiehen toimesta ennen yrityksen tai ELSA-henkilökunnan mukaantuloa. Näin yksikkö pystyi oman väen kesken vapaasti puhumaan testaukseen liittyvistä asioista ja antamaan jo alustavaa palautetta asetelman
toimivuudesta. Esimiehen esittelyn koettiin
myös lisäävän motivaatiota testauksen hoitamiseen, ja siihen liittyviin lisätöihin. Kolmantena seikkana esille tuli testausvaiheessa tuotu tuki ELSA-henkilöstöltä. Testaus voi kestää
useita viikkoja, ja jatkuva tuki ja kontakti testausta vastaavaan tahoon koettiin motivoivana ja tarpeellisena. Tämä yhteydenpito toimi
myös luontevana palautekanavana testauksen kulusta ja tuloksista niin ELSA-henkilös-

tölle kuin toimeksiantajayritykselle.

Opit raportointivaiheesta
Kuten edellä mainittiin, testauksen raportointi voi saada useita eri muotoja. ELSA-casejen purkutilaisuuksissa asiakkaat ovat kokeneet, että testaamaan tulleelle yritykselle
on löydettävä jo strategia- ja suunnitteluvaiheessa luonteva ja eniten arvoa tuottava raportointitapa. Yritys, joka tulee pelkästään
validoimaan tuotteensa toimivuutta, on luultavimmin eniten kiinnostunut konkreettisista mittaustuloksista. Toisaalta yritys, jonka
tuote on vielä kehityskaaren alkuvaiheessa,
hyötyy todennäköisesti enemmän työpajatyyppisestä purusta, missä voidaan heitellä ideoita tuotteen mahdollisista lisäominaisuuksista tai uusista markkinoista. Työpajatyyppinen purku voi toimia myös uuden
kehittämisprosessin alkusykäyksenä. Tuotteistamisen näkökulmasta raportointia ei
kuitenkaan voida toteuttaa joka kerta eri
vaatimusten mukaisesti, vaan jonkinasteista vakiointia on oltava, jotta koko ELSA-prosessi on mahdollisimman toistettava. Tähän
tuotteistamisnäkökulmaan on ehdolla kolmen tasoista raportointia, joista strategia- ja
suunnitteluvaiheessa valitaan tilanteeseen
sopivin. Ensinnä on raportin luovutus, jossa
sovitut mittaustulokset luovutetaan asiakkaalle joko fyysisesti tai sähköisesti. Tämän
tyyppiseen raportointiin tarvitaan tiukka ja
mielellään kvantitatiivinen testausote, jolloin
tulokset voidaan esittää numeerisesti ilman
väärinymmärrystä. Toisena tasona on raportin luovutus ja purku (joko face-to-face tai virtuaalisesti). Purussa käydään raportin asiat
läpi asiakkaan kanssa ja varmistutaan, että
tulokset on ymmärretty oikein. Tämän ta-
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son raportointi sopii parhaiten testausasetelmaan, jossa on vielä avoimia kysymyksiä
testauksen toteuttamisesta, tai testauksesta mitataan kvalitatiivisilla menetelmillä. Kolmantena tasona on tulosten purku työpajan avulla. Tähän otetaan jo mukaan joukko
asiantuntijoita, jotka voivat tarjota omaa panostaan mahdollisille lisätestauksille. Tämän
tyyppistä raportointia suositaan tilanteessa,
jossa testattava tuote on vielä aivan alkuvaiheessa ja testaus itsessään on hyvin kuvailevaa ilman selkeitä maaleja.

Yhteenveto
On selvää, että yhteiskehittäminen vaatii mo-

nen palikan sopimista toisiinsa. Kokonaisprosessissa suuria haasteita on ollut löytää malli, joka mahdollistaa ELSA-toiminnan myös
hankeajan jälkeen. Tämän vuoksi edellä kuvatun kaltaisia prosessikuvauksia on pakko
löytää, mikäli toiminta halutaan resursoida
järkevästi. Ammattikorkeakoulujen tehtävä
TKI-kentässä tulevina vuosina tulee tuskin
pienentymään, jolloin yksittäiset koordinoimattomat hankkeet tulevat väistämättä antamaan tilaa keskitetyille kokonaisuuksille
ja ympäristöille. ELSA-prosessin koeponnistus on ehdottomasti tuonut eväitä tämänkaltaisen toiminnan mallintamiseen ja usean eri toimijan yhteen hiileen puhaltamiseen.
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Design Sprintillä viidessä päivässä
ongelmasta testattuun ratkaisuun
verkossa - Case: Motonet GP:n
kehittäminen
TWININNO - KAHDEN MAAKUNNAN TUTKIMUS-, OSAAMIS- JA INNOVAATIOKESKITTYMÄLLÄ
TKI-INVESTOINNIT KASVUUN
Toteutusaika

1.9.2019-31.12.2021

Rahoitus

EAKR, Etelä-Karjalan Liitto ja Päijät-Hämeen Liitto

LABin rooli

Toteuttaja

Projektin kotisivu

https://www.twininno.fi/

Tiivistelmä
LAB-ammattikorkeakoulu oli mukana kehittämässä Lahden Ahkera ry:n järjestämää Motonet GP -yleisurheilusarjan osakilpailua. Tavoitteena oli saada lisää nuorta yleisöä tapahtumaan ja kehittää tapoja aktivoida tapahtuman osallistujia. Twininno-projekti tarjosi alustan kokeilulle ja kehittämiskysymyksiin vastattiin Design Sprint -tuotekehitysmallin verkkototeutuksen avulla.
Design Sprint on Google Venturesin kehittämä tuote- ja palvelukehityksessä yleisesti käytetty työpajamenetelmä, jonka avulla tuotetaan viidessä päivässä ratkaisu toimeksiantajan
määrittämään ongelmaan. Tässä tapauksessa toteutettiin Motonet GP -sprint, jossa kolme
opiskelijatiimiä loi kolme toimivaa ja testattua ratkaisua asiakkaan ongelmaan ja kaksi niistä pilotoitiin tapahtumassa kesäkuussa 2020.
Artikkelissa kuvataan Design Sprintin rakenne ja annetaan lukijalle työkaluja yhteiskehittämisprojektien toteuttamiseen verkossa.
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Uusia ideoita
yleisurheilutapahtumaan
Toukokuussa 2020 LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä kokeiltiin
koronapandemian keskellä uutta innovoinnin tapaa TwinInno-hankkeessa. Hankkeessa edistetään organisaatioiden innovaatiotoimintaa Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä. Hankkeen keskiössä ovat yritysten kanssa
tehtävät kokeilut yrityksen tarpeiden pohjalta. LABin strateginen kumppani Lahden
Ahkera ry tarvitsi Motonet GP -yleisurheilusarjan osakilpailun kehittämiseen opiskelijaryhmää, jonka avulla saataisiin lisää nuorta
yleisöä tapahtumaan ja kehitettäisiin tapoja
aktivoida tapahtuman osallistujia. Näihin kehittämiskysymyksiin vastattiin Design Sprint
-tuotekehitysmallin (Knapp et al. 2016) avulla. Mallia sovellettiin toteutettavaksi verkossa, vaikka se perinteisesti on toteutettu tiimityöskentelynä fyysisessä ympäristössä.
Korona luo tarpeita virtuaaliselle tuotekehitykselle, mutta ilmiö itsessään ei ole syntynyt
tänä keväänä. Aihetta on tutkittu runsaasti jo
tämän vuosituhannen alussa (esim. McDonough et al. 2001; Schmidt et al. 2001), kun
taas viime vuosina esimerkiksi tässä kokonaisuudessa hyödynnetty Microsoft Teams
on ollut alustana useammissakin opetukseen liittyvissä kehitystoimenpiteissä (esim.
Martin & Tapp 2019; Buchal & Songsore 2019).
Tähän projektiin Microsoft Teams valikoitui alustaksi, koska se mahdollisti ryhmien
sisäiset, virtuaaliset työskentelytilat ja materiaalin jaon. Sujuva siirtyminen yhteisten
ja ryhmäkohtaisten kanavien välillä oli myös
Teamsissa helppoa. Luokkatilassa työskennellessä prosessin tukena hyödynnetään
usein liimalappuja, fläppipaperia ja valko-
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tauluja. Sähköisessä ympäristössä toimiminen vaati uusia ratkaisuja näiden fyysisten
elementtien korvaamiseksi. Tässä artikkelissa kerromme niistä ratkaisuista, joilla Design
Sprint saatiin toteutettua sujuvasti sähköisessä ympäristössä. Artikkelin lukemalla saat
käsityksen siitä, kuinka voit itse toteuttaa vastaavan projektin sähköisessä ympäristössä
viidessä päivässä.

Mikä ihmeen Design Sprint?
Nykyajan hektisessä työelämässä innovoinnin täytyy tapahtua nopeasti ja ketterästi.
Vaikka hektisyyttä on korostettu jo kauan
(esim. Takeuchi & Nonaka 1986), on tähän soveltuvat mallit olleet kiven alla. Design Sprint
on Google Venturesin kehittämä tuote- ja
palvelukehityksessä yleisesti käytetty työpajamenetelmä, joka pyrkii vastaamaan ketteryyshaasteeseen (Knapp et al. 2016). Design
Sprintin avulla tuotetaan viidessä päivässä
ratkaisu toimeksiantajan määrittämään ongelmaan. Design Sprintiin kuuluu oleellisena osana viikon aikana syntyneiden ratkaisujen prototyyppien testaaminen todellisilla
käyttäjillä. Malli sisältää kolme työpajapäivää,
prototyypin rakentamispäivän ja testipäivän.
Viisi päivää voi tuntua pitkältä ajalta ja kalentereiden tyhjentäminen työviikon ajaksi
voi tuntua haastavalta, mutta toteutus palkitsee. Design Sprint mahdollistaa kehitystyön
suuntaamisen nopeasti oikeaan suuntaan.
Suunnittelua lähestytään laajasti ja lopputuloksena syntyy prototyyppi ja paljon ymmärrystä prototyypin edelleen kehittämistä
varten. Viikon työpanoksella saadaan selville, onko kehitetty ratkaisu käyttökelpoinen ja
voidaanko sitä jalostaa eteenpäin vai pitääkö se hylätä. Tämä malli antaa mahdollisuu-

den nopeaan onnistumiseen ja ennen kaikkea nopeaan epäonnistumiseen, mikä auttaa
välttämään merkittävästi väärään suuntaan
viedystä tuotekehityksestä aiheutuvia kustannuksia (Hall 2007).

Design Sprintin kulku ja sähköisten
työvälineiden käyttö
Design Sprintin alussa tutustutaan menetelmään ja viikko-ohjelmaan pääpiirteissään.
Näin jokainen tietää päiväkohtaisen tavoitteen, siihen liittyvät menetelmät ja iteratiivisen prosessin kulun. Viikko-ohjelma on esitetty kuvassa 1.
Design Sprint alkaa lopusta eli tavoitteen
määrittelystä ja siksi nykytilaan tutustumiseen ja ongelman määrittelyyn otetaan reilusti aikaa. Noin kuukausi ennen Design
Sprinttiä on hyvä määritellä toimeksiantajan kanssa toimeksiannon tavoitteet ja keskustella siitä, mitä ongelmasta jo tiedetään
heidän näkökulmastaan. Tämän lisäksi fasi-

litaattoreiden tulee kerätä aiheesta lisätietoa
ja laatia maanantaiaamun case-esittely sekä
rakentaa tarvittaessa materiaalipankki opiskelijaryhmille ongelman määrittelyn tueksi. Tässä tapauksessa taustamateriaali sisälsi
tietoa yleisurheilutapahtumista, yleisötutkimuksista sekä tapahtumaan osallistumisen
motivaatiotekijöistä. Opiskelijat kutsutaan
maanantaiaamuksi yhteiseen Teams-kokoukseen tutustumaan toimeksiantoon ja
taustoihin. Tämän jälkeen he siirtyvät omalle
kanavalleen tiimiytymään ja muodostamaan
yhteinen kuva ratkaistavasta ongelmasta. Lisäksi tiimi valitsee joukostaan päättäjän, joka
tarvittaessa ratkaisee mahdolliset lukkotilanteet. Opiskelijaryhmissä tähän rooliin voi olla
vaikea tarttua, minkä vuoksi isommassa ryhmässä voidaan käyttää päättäjänä työparia.

Palvelupolkujen piirtäminen
Kun opiskelijat ovat rakentaneet perusymmärryksen nykytilanteesta, muokataan täs-

Kuva 1. Design Sprintin viikko-ohjelma sisältäen tavoitteen ja toimenpiteet.
(Kuva: Heidi Freundlich)
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tä tiedosta nykytilannetta kuvaava kartta.
Luokkatilassa tämä laadittaisiin valkotaululle, mutta tällä kertaa hyödynnettiin virtuaalista valkotaulua. Tällainen löytyy mm. Teamsin sisältä. Valkotaulun vasempaan laitaan
kuvataan keskeiset sidosryhmät. Tässä tapauksessa esimerkiksi yleisö, urheilijat ja toimitsijat. Taulun oikeaan laitaan piirretään haluttu lopputulos eli tässä tapauksessa vuorovaikutteisempi urheilutapahtuma yleisölle.
Näiden laitojen väliin hahmotellaan 5–15 kuvan sarjakuva, joka kuvaa tapahtumakokemuksen syntymiseen vaikuttavien toimijoiden vuorovaikutusta. Kartan piirtämisen tavoite on auttaa hahmottamaan pidemmällä
aikajänteellä, millaisia asioita pitäisi selvittää
edelleen, jotta päästään kohti haluttua lopputulosta.

Asiantuntijoiden ja asiakkaiden
haastattelu
Nykytilanteen kartan laatimisen aikana nousee esiin kysymyksiä, jotka kirjataan muistioon. Toimeksiantajat kutsutaan ”lehdistötilaisuuteen” eli Teams-kokoukseen, jossa
opiskelijaryhmät esittävät tarkentavia kysymyksiä ongelmaan ja kehitettävään palveluun liittyen. Vastaukset ohjaavat kehittämiskysymysten tarkentamista. Sprintin fasilitaattorin tehtävänä on jakaa puheenvuoroja
sekä kannustaa vuorovaikutukseen verkkokokouksen alkuvaiheessa. Tässä vaiheessa on
myös hyvä sopia asiantuntijoiden hyödyntämisestä viikon varrella. Näin varmistetaan, että myös myöhemmin viikon varrella mieleen
tulleisiin kysymyksiin saadaan vastaukset.
Seuraavaksi vuorossa oli ”kilauta kaverille”
-vaihe, jossa opiskelijat soittivat viidelle kohderyhmän edustajalle esitellen oman näke-
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myksensä ongelmasta ja pyysivät ratkaisuvaihtoehtoja. Tavoitteena oli vuoropuhelu,
jossa ryhmä myös esittelee oman näkemyksensä ratkaisuista ja pyytää palautetta näkemyksestään. Haastattelujen tulokset ryhmät
kirjasivat omaan dokumenttiin.

Miten voisimme? -ideointi
Asiantuntijoiden ja kohderyhmän edustajien haastattelun jälkeen prosessi jatkuu
How might we? -ideoinnilla. Tämä kääntyi
suomeksi muotoon “Miten voisimme?”. Tässä vaiheessa tavoitteena on tunnistaa mahdollisuuksia, joilla voitaisiin päästä lähemmäs
haluttua lopputulosta. Erilaisia ideoita yhdistelemällä voidaan todennäköisemmin saavuttaa haluttu lopputulos. Tässä vaiheessa
jokainen osallistuja työstää ideoita ensin yksin. Sen jälkeen ideat jaetaan tiimin jäsenten kesken virtuaaliselle valkotaululle. Kun
kaikki ideat on esitelty, on jokaisella käytettävissään kaksi ääntä annettavaksi esitellyille ideoille. Äänestyksen lopputuloksena on
eniten ääniä saaneet ideat, joita työstetään
eteenpäin. Ensimmäisen päivän jälkeen tiimi on valinnut nykytilanteen kartaltaan yhden kehittämiskohteen, jonka parissa jatketaan seuraavana päivänä.

Inspiroivat demot
Tiistai aloitetaan inspiroivilla demoilla, joiden
tarkoituksena on hakea ideoita ratkaisuvaihtoehtojen luonnosteluun. Tavoitteena on selvittää, miten joku muu on ratkaissut vastaavan ongelman jossakin toisessa kontekstissa.
Ideoita analysoimalla tunnistetaan ne, jotka
voisivat soveltua haasteen ratkaisemiseen.
Varsinaisen teknisen toiminnallisuuden lisäksi inspiroivilla demoilla voidaan hakea viestin-

tään, brändäykseen tai esitystapaan liittyviä
ideoita. Inspiroivia demoja varten fasilitaattorit voivat esittää muutaman esimerkin, jonka
jälkeen opiskelijat ohjataan yksilötyönä etsimään parhaita malleja noin puolen tunnin
ajan. Tavoitteena on, että jokainen ryhmän
jäsen löytää kolme mallia, joista kustakin hän
poimii parhaan idean. Omat esimerkit esitellään ryhmälle 3-5 minuutissa ja parhaat ideat viedään virtuaaliselle valkotaululle uuden
värisillä lapuilla.
Inspiroiviin demoihin tutustumisen jälkeen tiimit jatkavat valitsemansa aiheen parissa. Tässä prosessin vaiheessa tiimi päättää
keskuudessaan työstävätkö he kaikki edellisenä päivänä valitsemaansa aihetta eteenpäin vai jakavatko he tätä keskenään pienempiin vastuualueisiin. Tämän päätöksen
jälkeen he voivat jatkaa eteenpäin seuraavaan työvaiheeseen.

Neljän stepin luonnos
Kun vastuualueet ovat selvillä, alkaa ideointi ongelman ratkaisemiseksi. Ideoinnin
pohjaksi jokainen tiimin jäsen kirjaa ensin
20 minuuttia ylös ajatuksia aiemmin opitusta omaan sähköiseen muistioon tai paperille. Seuraavat 20 minuuttia piirretään karkeita luonnoksia ideoista, joilla haasteeseen
voitaisiin luoda ratkaisu. Parhaat ideat merkitään ympäröimällä. Sen jälkeen parhaasta
ideasta piirretään kahdeksan erilaista luonnostelmaa. Nämä luonnostelmat voidaan jakaa tiimin jäsenten kesken. Tämä vaihe päättyy ratkaisuluonnokseen, joka muodostuu
kolmiruutuisesta sarjakuvasta. Hyvä sarjakuva selittää itse itsensä, eli siihen ei tarvita kertojaa rinnalle. Tekstiä sarjakuvassa voi myös
olla, ja ehdottomasti kuvaava otsikko. Synty-

neet luonnokset jätetään lepäämään yön yli
odottamaan seuraavaa aamua.

Tahmeita päätöksiä
Edellisen päivän aikana tuotetut luonnokset nostetaan keskiviikkona seinälle. Taidemuseo-työskentely toteutetaan verkkototeutuksessa Teamsin ja virtuaalisen valkotaulun
avustuksella. Jokainen opiskelija lisää valkotaululle edellisenä päivänä tuottamansa
kuvat. Virtuaalisille seinille merkitään omat
suosikit ja äänestää saa niin monia kohteita kuin haluaa. Sen jälkeen jokainen luonnos käydään läpi kolmessa minuutissa. Tässä vaiheessa muut kuin luonnoksen piirtäjä
ovat ensimmäisenä äänessä. Vasta viimeiseksi luonnoksen tekijältä varmistetaan, että
luonnoksen kaikki keskeiset elementit ovat
tulleet huomioiduiksi. Tämä jälkeen jokainen
tiimin jäsen äänestää samanaikaisesti parhaaksi katsomaansa ideaa. Lopuksi päättäjä antaa ideoille superäänet ja valitsee näin
ideat, joista tiimi aloittaa prototyypin työstämisen.

Kuvakäsikirjoitus
Prototyypin työstäminen aloitetaan kuvakäsikirjoituksella, storyboardilla, jossa palvelun
kulkuun perustuva suunnitelma esitetään
sarjakuvan tapaan. Siinä määritetään yleensä tarvittavat tilat, tavarat, palvelut ja henkilöt. Kuvakäsikirjoitus kuvaa ja tarinallistaa toiminnan ja tulokset sekä visualisoi ohjeet ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi.
Kuvakäsikirjoituksen tekemisessä on tärkeää ohjata ryhmä jakamaan tekemisen roolit. Ryhmässä tulee olla käsikirjoittaja, materiaalin kerääjiä, kokonaisuuden yhteen
kokoaja ja päättäjä. Osallistujilla voi olla kak-
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soisrooleja, mutta aikataulussa pysymisen ja
prosessin läpiviemisen kannalta ryhmän on
valittava viimeistään tässä vaiheessa päättäjä, joka tekee tiukatkin valinnat.
Kuvakäsikirjoitustyökaluista on hyvä valita vapaasti saatavilla olevia työkaluja, kuten
Storyboard That, Canva ja PowerPoint. Näistä ensimmäinen tarjoaa valmiita hahmoja,
paikkoja ja teemoja ja tuo siten pelillisyyttä tekemiseen. Opiskelijat ohjeistetaan tekemään 10-15 ruudun sarjakuva. Tekeminen
kannattaa aloittaa ensi- ja loppukohtaamisesta. Lisäksi edellisen päivän luonnokset ja
muu olemassa oleva materiaali tulee purkaa
kuvakäsikirjoitukseen. Tämän jälkeen aukkojen täyttö on helpompaa, kunhan muistaa varoa uusia ideoita, jotka suuntaavat tekemistä helposti harhapoluille. Kuvakäsikirjotuksen tuloksena syntyy noin 15 minuuttia
kestävä tarina sekä täydellinen suunnitelma
protoa ja testausta varten.

Työkalujen valinta
Torstai on varattu kokonaan prototyypin rakentamiselle. Koska aikaa on rajallisesti, pitää tässä vaiheessa valita työskentelyvälineet, joilla työ käy nopeasti. Virtuaalisessa
ympäristössä työskentelyä varten voi opiskelijoille suositella käytettäväksi PowerPointia,
Sketchia, Invisionia ja Marvelia. Näiden avulla pystyy tuottamaan verrattain nopeasti esimerkiksi työn alla olleen sovelluksen käyttöliittymää kuvaavia näkymiä ja lisätä joitakin toiminnallisuuksia. Tässä vaiheessa on
tärkeintä, että julkisivu toimii. Sen taustalla ei tarvitse välttämättä olla mitään toimivaa, koska prototyypin tavoitteena on esitellä ja testata kokonaisuuden päätoiminnallisuudet perjantain testiajossa kohderyhmillä.
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Ohjeistaminen prototyypin
testaukseen
Design Sprintin ehdoton vahvuus on valmiiden ideoiden vienti prototyypeiksi ja niiden
testaus kohderyhmän edustajilla. Opiskelijaryhmät ohjeistetaan viikon aikana rekrytoimaan kohderyhmän edustajia perjantain
tuote- ja palvelutestaukseen. Testejä seuraavat myös toimeksiantajat ja fasilitaattorit, mutta vuorovaikutus on esittelevän opiskelijaryhmän ja koekäyttäjien välillä.
Testausta varten ryhmän tulee valita joukostaan esittelijä ja haastattelija. Kysymysten
valinnassa kannustetaan panostamaan avoimiin kysymyksiin ja hyödyntämään maanantain ”kilauta kaverille” -vaiheen kysymyksiä.
Muun ryhmän tehtävänä on kirjata positiivisia ja negatiiviset havaintoja kokeilun aikana. Protojen viimeistelyssä juuri negatiivisista havainnoista tulee ammentaa parannuksia. Torstai-iltapäivän protojen testiajo tarjoaa
mahdollisuuden testata palvelun esittämistapaa ja valittuja rooleja.

Testiajo
Torstai-iltapäivässä ryhmät pääsevät koeajamaan tuottamansa prototyypit ja tekemään
sen perusteella viimeiset mahdolliset korjaukset tekemiinsä tuotoksiin. Prototyyppien
testiajossa ryhmät esittelevät fasilitaattoreille omat tuotteensa tai palvelunsa kertoen
samalla palvelun kulun kuvakäsikirjoitusta
vastaavana tarinana. Tavoitteena oli saada
kokemusta idean esittelystä kohderyhmän
edustajille tehtävää prototyypin testausta
varten, eikä arvioida itse ratkaisua. Ryhmille annetaan palautetta testin juoksutuksesta nostaen esiin kehittämiskohteita ja korostettavia asioita. Haastattelijan rooli verkossa

tapahtuvan testin ohjaajana tulee olla kirkas, jotta testistä saadaan mahdollisimman
paljon tietoa prototyypin jatkokehittämiselle.

teen kysymykseen on helpompaa, on Design
Sprint täyttänyt tehtävänsä.

Prototyypin testaus

Kokonaisuudessa tarkasteltuna Design
Sprintin toteuttaminen onnistui virtuaalisessa ympäristössä yllättävän hyvin. Vaikka
virtuaaliseksi rakentaminen edellytti monia
pohdintoja sopivien sähköisten työvälineiden
valinnan suhteen, tuotti sähköinen ympäristö myös paljon positiivisia hyötyjä. Esimerkiksi koekäyttäjien saaminen mukaan toimintaan oli yllättävän helppoa. Myös toimeksiantajien osallistuminen oli helpompaa, kun
matkoihin ei tarvinnut varata aikaa. Viikon
aikana opiskelijoiden työskentelykin saattoi
venyä helposti illan puolelle, vaikka varsinainen työskentelyaika oli rajattu klo 9-16 välille.
Kun jokainen saattoi työskennellä kotoa käsin, oli työskentelyn jatkaminen tarpeen niin
vaatiessa illallakin helppoa.
Tämä kokonaisuus onnistui hyvin sopivien
sähköisten välineiden löydyttyä. Oheisesta
taulukosta (taulukko 1) voidaan havaita, että Teams sopii alustana useimpiin virtuaalisen Design Sprintin asettamiin vaatimuksiin.
Joitakin ohjelmistoja tarvitaan sen rinnalle,
jotta kaikki viikkoon kuuluvat työskentelymuodot saadaan toteutettua. Sähköpostin
ja puhelimen rinnalla hyödynnettiin opiskelijoille entuudestaan tuttuja WhatsAppia ja
PowerPointia. Nämä riittivät useimpiin tarpeisiin. Varsin helppokäyttöiset Storyboard
That ja Canva toivat lisäarvoa niihin vaiheisiin,
joita edellä kuvatut järjestelmät eivät pystyneet täyttämään. Opiskelijoille tarjottiin
myös muutamia muita vaihtoehtoja, mutta
koska ne eivät olleet ennalta tuttuja, ei niihin uskallettu aikapaineessa tarttua. Varsin

Perjantaina testiajoissa opittu viedään käytäntöön. Prototyyppien esittelyä varten järjestetään yhteinen Teams-kokous, jota fasilitaattori koordinoi. Fasilitaattori esittelee
tilaisuuden kontekstin, toimeksiannon, tilaisuuden kulun ja ohjeistaa aktiivisissa rooleissa olevat osallistujat toimimaan testitilanteessa.
Testin toteuttaminen on verkossa toteutettavan Design Sprintin haasteellisin osa.
Paikan päällä toteutettuna jokainen ryhmä
testaisi protoaan viidellä käyttäjällä ja keräisi kokemuksia haastattelemalla ja havainnoimalla. Verkossa toteutetussa pilotissa jokaiselle esittelylle valittiin yksi pääkäyttäjä ja
muut tekivät havaintoja testistä. Kaikkia kohderyhmän edustajia haastateltiin testin lopuksi, jolloin kaikki käyttäjät osallistuivat jokaisen prototyypin esittelyyn.
Prototyyppien testauksen jälkeen seuraavaksi puheenvuoron saavat toimeksiantajan
edustajat. Kun toimeksiantajat ovat olleet koko esityksen ajan kuuntelijan roolissa, ovat
he saaneet hyvää näkökulmaa siihen, miten
kohderyhmän edustajat kokevat kehitystyön
tuloksena syntyneet ideat. Näin heillä on sekä toimeksiantajan että kohderyhmän näkökulma arvioidessaan sitä, kuinka toimivia
syntyneet ratkaisumallit ovat. Tämä auttaa
heitä löytämään vastaukset kahteen tuotekehitysprosessin tärkeimmistä kysymyksistä:
vastaako tuote käyttäjien tarpeita? Kannattaako meidän jatkaa eteenpäin? (Krishnan
& Ulrich 2001). Jos vastaaminen näihin kah-

Miten valitut välineet toimivat?
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yksinkertaisilla välineillä Design Sprint on toteutettavissa virtuaalisesti. Se vaatii kuitenkin
etukäteissuunnittelua, erilaisten tarpeiden
tunnistamista ja sopivien ratkaisujen kokeilemista. Tämän kokeilun perusteella taulukossa 1 olevaa alustojen ja työskentelytapojen valikoimaa voi suositella myös muille Design Sprintin virtuaalisesta toteuttamisesta
kiinnostuneille.

Design Sprint on oiva väline, jolla on mahdollista ratkoa yritysten haasteita myös sähköisessä ympäristössä. Aikaa suunnitteluun
ja valmisteluun sekä Design Sprint viikon
aikaiseen reflektointiin on silti syytä varata.
Vanha sanonta hyvin suunnittelun merkityksellisyydestä korostuu tässä tilanteessa
ja maksaa varmasti vaivan sujuvasti etenevänä projektina.

Taulukko 1. Virtuaaliseen työskentelyyn sopivat alustat ja työskentelytavat
TYÖSKENTELYN VAIHE / TAPA
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ALUSTA / TYÖSKENTELYTAPA

Yleiset infot / alustukset

Teams / yhteisen kanavan kokous

Ryhmätyöskentely

Teams / tiimin oman kanavan kokous

Ohjauksen hakeminen

Teams / yhteisen kanavan kokous

Työskentelyn seuraaminen

Teams / tiimin oman kanavan kokous

Kartan piirtäminen

Teams / sähköinen valkotaulu

Äänestäminen

Teams / sähköinen valkotaulu

Toimeksiantajan tapaaminen

Teams / yhteisen kanavan kokous

Kysymykset toimeksiantajalle

sähköposti

Kohderyhmän haastattelu

puhelin

Kohderyhmän rekrytointi

puhelin

Liimalaput

Teams / sähköinen valkotaulu, muistilaput

Luonnosten jakaminen

WhatsApp / puhelimen kamera

Story board

Storyboard That / Canva / PowerPoint

Prototyypin rakennus

PowerPoint / Sketch / Invision / Marvel

Prototyypin koeajo

Teams / tiimin oman kanavan kokous

Prototyypin testaaminen käyttäjillä

Teams / yhteisen kanavan kokous

Yhteenveto

Teams / yhteisen kanavan kokous

Palautteen keräys

Google Forms
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69

Sari Niemi

Kokeilevan kehittämisen
mahdollisuudet kehittämishankkeissa ja yritysyhteistyössä –
Kokemuksia Työyhteisösimulaatio yritysten
kasvun ja kehittämisen välineenä -hankkeesta
TYÖYHTEISÖSIMULAATIO YRITYSTEN KASVUN JA KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ
Toteutusaika

1.9.2017-30.4.2020

Rahoitus

EAKR, Päijät-Hämeen liitto

LABin rooli

Toteuttaja

Projektin kotisivu

https://lab.fi/fi/projekti/tyoyhteisosimulaatio-yritysten-kasvun-ja-kehittamisen-valineena

Tiivistelmä
Kokeileva kehittäminen tarkoittaa toiminnallista, vuorovaikutteista ja oppimista korostavaa
kehittämis- ja suunnittelutapaa. Kokeilevalla innovaatiopolitiikalla on pyritty edistämään ketterämpää ja tehokkaampaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI-toimintaa) kaikilla yhteiskunnan sektoreilla (esim. Poskela ym. 2015; Antikainen ym. 2019). Politiikkaohjatun kokeilukulttuurin lisäksi esimerkiksi palvelumuotoiluajattelussa on kokeilukulttuurille ja
kokeilevalle kehittämiselle ominaisia piirteitä. Kokeilukulttuuriin liitetään toimijalähtöisyys
ja alhaalta ylöspäin suuntautuva kehittämisorientaatio, johon liittyy myös epäonnistumiset
salliva organisaatiokulttuuri (Valtioneuvoston kanslia 2020).
Työyhteisösimulaatio yritysten kasvun ja kehittämisen välineenä -hankkeessa (2017-2020)
tavoiteltiin uudenlaisia simulaatio-oppimiseen perustuvia kehittämismenetelmiä ja -ympäristöä yritysten liiketoiminnan uudistamiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä työyhteisöjen kehittämistarpeisiin. Hankkeen toimintatapana oli kokeileva kehittäminen. Artikkelissa kuvataan hankkeen etenemistä ja sen keskeisiä tuloksia, ja sen jälkeen
pohditaan kokeilevan kehittämisen toimintatapaa suhteessa EU-hankkeisiin.
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Kuva 1. Simulaatiokeskuksen kotitilassa voi harjoitella esimerkiksi kotiin vietäviä hoivapalveluja. (Kuva: Mikko Kantonen)

Kokeilevalla kehittämisellä tuloksiin
Työyhteisösimulaatio-hankkeessa
Työyhteisösimulaatio yritysten kasvun ja kehittämisen välineenä -hankkeen valmisteluvaiheessa oli tunnistettu, että kokeilukulttuurin kehittyminen vaatii lisää toiminnallisia
kehittämismenetelmiä yritysten ja yhteisöjen
käyttöön. Nopeasyklinen, kompleksinen ja
digitalisoituva toimintaympäristö edellyttää
nopeita ja osallistavia kehittämismenetelmiä
sekä kokeilukulttuurin edistämistä myös työelämässä. Lisäksi korkeakoulujen koulutus- ja
TKI-toimintaa on muokattava käytännönlä-

heisemmäksi, jotta sillä voidaan vastata paremmin yritysten tarpeisiin.
Lähtökohtana hankkeelle olivat kokemukset simulaatioperustaisesta oppimisesta, jota oli käytetty sosiaali- ja terveysalan opetuksessa jo kauan (esim. Teräs ym. 2013). Siinä
viitekehyksessä menetelmän oli havaittu yhdistävän teoriaa ja käytäntöä. Lisäksi menetelmää on pidetty vuorovaikutteisena ja osallistavana (esim. Mager ym. 2012; Gaba 2004).
Näistä alkuasetelmista hankkeessa lähdettiin tutkimaan, miten ja mitkä toimialat voisivat hyödyntää simulaatiomenetelmää ke-
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hittämisessä. Konkreettisena tavoitteena oli
kehittää simulaatioperusteinen pilotointi- ja
demonstraatioympäristö yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Ympäristön oli tarkoitus toimia monialaisesti, mikä käytännössä tarkoitti, että hankkeessa tuli luoda eriteemaisia simulaatioita.
Jotta hanketta itseään toteutettaisiin sen
tavoitteiden mukaisesti, myös hankkeen toimintatavaksi muotoutui kokeileva kehittäminen. Kyse oli myös tutkimuksellisesta kehittämistoiminnasta, jolle ominaisesti käytännön kokeiluja arvioitiin ja kuvailtiin niin, että
tuloksia voitiin välittää laajemmalle yleisölle
(Toikko & Rantanen 2009; Niemi 2020). Käytännössä hankkeessa järjestettiin yritysten
ja yhteisöjen kanssa eriteemaisia simulaatiotyöpajoja, joista saaduilla osallistujakokemuksilla menetelmää kehitettiin koko hankkeen ajan iteroituvan prosessin tavoin. Simulaatiomenetelmää kokeiltiin esimiestyön ja
johtamisen, asiakaspalvelun ja myynnin, palvelumuotoilun, tuotantoprosessien, yhteisöllisen ongelmanratkaisun sekä erilaisten muiden työyhteisötilanteiden tarkastelussa. Keskeistä oli, että niihin liittyi ihmisten välinen
vuorovaikutus.
Osa teemoista ja työpajoista lähti osallistuvien yritysten jo valmisteluvaiheessa esittämistä konkreettisista tarpeista, osaan haettiin osallistujia avoimella kutsulla ja potentiaalisten yritysten kanssa keskustellen.
Työpajoja järjestettiin yhteensä 18 kertaa. Mukana oli 13 organisaatiota ja 188 osallistujaa.
Hankkeessa kokeiltiin myös pelillisten elementtien lisäämistä simulaatioon sekä virtuaalitekniikan hyödyntämistä. Menetelmän
kehittämisessä hyödynnettiin käytännön kokeilujen lisäksi kotimaista ja kansainvälistä
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benchmarkkausta.
Tuloksena on monialainen simulaatiomenetelmään perustuva oppimis- ja kehittämisympäristö yrityksille ja yhteisöille. Ympäristö
on rakennettu fyysisesti LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampukselle. Se toimii
pääasiassa hoitoalan opiskelijoiden hoidollisten taitojen oppimisympäristönä. Hankkeessa ympäristöä kehitettiin erityisesti työyhteisöjen vuorovaikutuksen, myynnin ja
asiakaspalvelun, palvelumuotoilun sekä yhteisöllisten ilmiöiden ja ongelmien käsittelyyn ja kehittämiseen soveltuvaksi rakentamalla erilaisten työelämätilanteiden simuloimiseksi soveltuvia skenaarioita. Lisäksi
ympäristön autenttisuutta parannettiin lisäämällä sinne äänimaisemia ja taustanäkymiä. Ympäristö toimii myös tuotteiden ja
palveluiden pilotointi- ja demonstraatioympäristönä. Käytännössä ympäristössä voi esimerkiksi demonstroida uusien asiakaspalvelukanavien käyttöä, uusia palveluita tai työvälineitä autenttisen tuntuisessa ympäristössä.
Ympäristössä ei tyydytä pelkkään kokeiluun,
vaan siihen kuuluu esimerkiksi asiakaspalvelutilanteen aktiivinen havainnointi ja vuorovaikutteinen kehittäminen asiakkaan ja
palveluntarjoajan kanssa. Lisäksi hankkeessa kehitettiin mobiiliratkaisuja, joiden avulla
valtaosa simulaatioympäristöstä voidaan rakentaa myös työpaikoille tai muuhun ympäristöön. (Niemi ym. 2020.)
Hankkeen toiminnasta saatujen kokemusten, siitä kerätyn osallistujapalautteen
ja arvioinnin perusteella simulaatiomenetelmä soveltuu yli toimialarajojen erilaisiin
työelämän kehittämistarpeisiin, palveluiden
kehittämiseen ja vuorovaikutteiseen yhteissuunnitteluun. Simulaatio-oppiminen sisäl-

Kuva 2. Simulaatiokeskuksen tilat hankkeen julkaisusta Työyhteisösimulaatio.
Käytäntölähtöisiä toimintatapoja yritysten yhteisölliseen kehittämiseen ja innovointiin.
(Kuva: Mainostoimisto SST Oy)

tää organisaatioiden uudistumiskykyä mahdollistavia elementtejä. Sillä voidaan tukea
yhteisöllistä kehittämistä mutta myös laajentaa näkökulmia ja valmentaa toimimaan
yllätyksellisissä tilanteissa, mikä on tärkeää
jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Hankkeen tulokset myös osoittavat, että työelämässä on tarvetta konkreettisille ja nopeille
menetelmille, joilla voidaan tehdä käytännön
kehitystyötä ja parantaa asiakaskokemusta.
(Niemi 2020.) Myös vähemmän onnistuneita
kokeiluita tehtiin ja niistä pyrittiin oppimaan.
Samalla erilaisten kokeiluiden tulokset rajasi-

vat sitä, mihin suuntaan simulaatiomenetelmän kehittämistä ja soveltamista tulisi viedä.
Kokeileva kehittäminen hankkeen toimintamallina osoittautui varsin toimivaksi.

Projektit ja kokeileva kehittäminen
ne yhteen soppii?
Projektitoiminta on ideaalitasolla kokeilevaa
kehittämistä parhaimmillaan: projekteissa
tavoitteina on kehittää uutta ja tavoitteiden
tulee perustua tarvelähtöisyyteen. Projektilla on määritelty aikataulu. Projektien rahoituksellinen rakenne ohjaa toimimaan vuo-
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rovaikutuksessa toimintaympäristön ja loppukäyttäjien kanssa. Projektisuunnitelmissa
tulee kuvata hankkeen tarve, tavoitteet, toiminta ja myös suunnitellut tulokset ymmärrettävästi ja mahdollisimman konkreettisesti.
Asetelma on paperilla selkeä, mutta samalla
se voi johtaa projektin ansaan. Jos hyvin täsmällisestä hankesuunnitelmasta halutaan
poiketa, seuraa hallinnollisia lisätöitä, mikä harvoin on itsetarkoitus. Ennalta tarkoin
määritellyt lopputulokset voivat myös kaventaa ajattelua liiaksi projektin aikana. Toisaalta
projektien rajalliset aikataulut ja budjetit estävät liialliset rönsyilyt ja auttavat myös rajaamaan työmäärää. Haasteeksi siis muodostuu
tasapainoilu avoimesti kokeilevan kehittämisen ja projektisuunnitelman noudattamisen
välillä. Koska Työyhteisösimulaatio yritysten
kasvun ja kehittämisen välineenä -hankkeessa kokeileva kehittäminen oli sekä viitekehyksenä että toimintamallina, hankkeen kokemusten pohjalta tarjoutuu mahdollisuuksia pohtia myös tätä ristiriitaa ja ratkaisuja
ristiriidan lieventämiseksi.
Kaiken kaikkiaan hankkeessa karttui
hanketiimin kokeilevan kehittämisen osaaminen. Hanketoimijoiden loppureflektiossa arvioitiin, että juuri tekeminen ja kokeilu
tietämättä ennalta lopputulosta edisti paitsi
toimijoiden oppimista, myös hanketta. Tämä
ei olisi ollut mahdollista ilman riittävän väljää
projektisuunnitelmaa, jossa kuitenkin tutkimuskysymykset oli esitetty selkeästi: miten
simulaatiomenetelmä soveltuu työelämän
kehittämiseen, mitkä sektorit hyötyisivät simulaatioista ja miten pelillisyyttä voidaan soveltaa menetelmässä.
Konkreettiseen tekemiseen myös lähdettiin hyvin varhaisessa vaiheessa sen sijaan, et-
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tä suunnitteluun olisi käytetty alussa pidempi aika. Hankkeen aikana havaittiin, että kokeileva ote ja asenne on tärkeää, koska myös
simulaatio on aina fasilitoitu tilanne, jota ei
voi ennalta täysin suunnitella ja tietää. Suunnittelua tarvittiin, mutta tärkeämpää oli jättää tilaa osallistujille ja antaa heidän viedä
asiaa eteenpäin.
Yritysten ja muiden hankkeisiin osallistuvien kohderyhmien mukaan ottamisessa kokeilevan kehittämisen idea tulisi olla läsnä.
On syytä erottaa markkinoilla olevat maksulliset konsultointipalvelut ja usein ilmaiset tai hyvin edulliset kehittämishankkeet.
Hankkeiden kohderyhmät olisi hyvä nähdä
kehittämiskumppaneina eikä yksinsuuntaisen kehittämisen kohteina ja asiakkaina. Kehittäminen ja kokeileminen tarkoittaa, että
valmista lopputulosta ei tiedetä ja toimintamallia vasta kokeillaan. Epäonnistuminen
on enemmän kuin mahdollista - epäonnistuminen on tavallaan jopa toivottavaa. Vasta epäonnistuttaessa on yleensä yritetty jotain ihan uutta ja koeteltu vallitsevien käytäntöjen reunoja. Jos pysytään turvallisella
alueella, ei yleensä epäonnistuta mutta ei
kyllä keksitä uuttakaan. Tavoitellun lopputuloksen sijaan voi myös löytyä lisää haasteita ja kysymyksiä, mutta myös mahdollisuuksien avaruuksia. Yritysten antama palaute ja
kehittämisehdotukset ovat kullan arvoisia.
Kehittämiseen sitoutuneet yritykset antavat
palautetta mielellään ja edesauttavat tavoitteen saavuttamista.
Jos osallistujat tiedostavat jo lähtökohtaisesti olevansa mukana kokeilussa, henkinen
osallistumiskynnys madaltuu: fasilitoijatkaan
eivät ole valmiita ja kaikkitietäviä. Muutkin
mokaa, mutta se ei ole vaarallista. Esimerkik-

si simulaatio-oppimistilanne vaatii osallistujien omaa panosta ja heittäytymistäkin, joten
tilanne voi olla monelle jännittävä.
Kohderyhmän ja osallistujien lisäksi on
huomioitava myös ympäristön dynaamisuus.
Projekti-ideat syntyvät ja suunnitelmat rakentuvat tietyssä ajassa ja paikassa. Aikaväli idean syntymisen ja toteutuksen välillä voi
olla pitkä. Hektisessä maailmassa toimijat ja
toimintakenttä ehtivät muuttua, joten projekteilta edellytetään joustavuutta.

Lopuksi: erota prosessit ja luo uutta
Kokeilevan kehittämisen edistämiseksi hankkeissa pitäisi erottaa kaksi prosessia. Tämä
auttaisi myös projektin kuljettamisessa ideasta vaikuttavuuden arviointiin ja sekavienkin projektivaiheiden ylitse pääsemisessä.
Ensinnäkin projekteihin sisältyy mekaaninen toiminta, joka tarkoittaa projektin kul-

jettamista alusta loppuun annettujen reunaehtojen rajoissa ja tarvittaessa sääntöjen
mukaisella tavalla reunaehtoja muokaten.
Toisekseen projekteissa on virtaava prosessi
(Venkula 2011, 100–105), joka tässä yhteydessä
tarkoittaa projektien luovaa, käytännön kokeilujen ja vuorovaikutuksen kautta rakentuvaa kehittämistä ja oppimista, jonka lopputulosta ei voi ennalta tietää. Prosessi voi
olla hidas ja siinä on lukuisia päällekkäisiä,
eri rytmissä eteneviä asianhaaroja. Virtaavaa
prosessia ei voi lukea rahoittajan ohjekirjasta
tai toteuttajaorganisaation prosessikaaviosta. Sen sijaan mekaaniseen toimintaan voidaan jättää ajattelun aukkoja ja pohdinnan
paikkoja, jotka mahdollistavat nopeat kokeilut ja ajattelutyön.
Lopputulokselle on oltava avoin, koska se on
ainoa tapa luoda jotain uutta.
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Tiivistelmä
Digitaalinen vallankumous tuo mukanaan runsaasti mahdollisuuksia, mutta myös epävarmuutta siitä, mihin teknologioihin tulisi investoida ja miten navigoida tiellä digitalisaation
täysimääräiseen hyödyntämiseen. Digital Innovation Hub:ia (DIH) on esitetty konseptiksi digitalisaation täyden potentiaalin hyödyntämiseksi pk-yrityksissä. DIH:t toimivat yhden luukun periaatteella, auttaen pk-yrityksiä digiratkaisuissa ja tarjoten etenemissuunnitelmia ja
ohjeita digitaalisen muutoksen toteuttamiseksi. LAB-ammattikorkeakoulun Digital Innovation Hub -hanke toimii yhtenä tällaisena keskuksena Suomessa Etelä-Karjalan alueella.
Tässä artikkelissa hahmotellaan DIH-hankkeen alkuvaiheessa tunnistettuja menestystekijöitä, kuten mahdollisuutta matalan kynnyksen yhteydenottoon, hyviä pedagogisia menetelmiä, liike-elämän syklisyyden tunnistamista, rahoittajaverkostoja, kykyä johtaa verkostoja ja tarjonnan yhdenmukaistamista.

Johdanto
Digitalisaatiosta on ehditty puhua yrittäjyyden pelastajana jo vuosia. On totta, että digitalisaation avulla Amazon pystyy organisoimaan valtavat jakelukeskuksensa saumattomaksi kokonaisuudeksi, Google tarjoaa

meille Internetin sisällön ja TikTok tuo somevaikuttajien tanssivideot jokaisen taskuun.
Päällisin puolin digitalisaatio on siis tuonut ennennäkemättömiä mahdollisuuksia
uusiin liiketoimintamalleihin ja -konsepteihin, mutta kuinka hyvin mahdollisuudet ovat
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realisoituneet? Internetin ajateltiin sen syntyvaiheessa tasapäistävän kilpailua. Sen tuli
pistää suuret ja pienet yritykset samalle viivalle taistelemaan samoista asiakkaista, koska kaikki tieto markkinoista oli välittömästi
jokaisen kuluttajan saavutettavissa. Markkinoilla menestymisen tiellä on tästä huolimatta paljon muuttujia, ja osa yrityksistä on ottanut digitalisaation haltuun paremmin kuin
toiset. Euroopan tasolla ainoastaan noin yhden viidestä yrityksestä katsotaan täyttävän
korkean digitalisaation asteen (Euroopan komissio 2020). Miksi näin, ja mitä korkeakoulut
voisivat tehdä asialle?
Tarjoamme luonnollisesti erilaisia opintojaksoja ja koulutamme tulevaisuuden osaajia alalle päätehtävämme mukaisesti. Ongelmana on, että kaikkeen voi nykyään heittää
”digi”-etuliitteen, jolloin digitalisaation kentästä tulee entistä pirstaleisempaa ja kokonaisuuden hahmottaminen liiketoiminnan
digitalisoimiseksi säilyy haasteellisena. Euroopan komissio on vuonna 2017 julkaissut
Digitising European Industry -aloitteen loppuraportin (Euroopan komissio 2017), jossa
komissio suosittelee kansallisten koordinoitujen, matalan kynnysten TKI-aloitteiden luomista. Raportissa tuodaan esille Digital Innovation Hub:in – DIH:in – käsite. DIH:ille ei
ole vakiintunut suomenkielistä termiä, joten
myös tässä kirjoituksessa pitäydytään englanninkielisessä termissä.
DIH määritellään usean toimijan ekosysteemiksi, joka keskittyy tukemaan erityisesti
pk-sektorin digitalisaatiota tarjoamalla erilaisia tähän liittyviä palveluita toimien ”yhden
luukun periaatteella” (Virkkunen ym. 2019).
DIH yhdistää useita tekijöitä, kuten sijoittajat, hallinnon, yrityshautomot, tutkimusorga-
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nisaatiot ja muut toimijat. DIH:ien tehtävään
komission mukaan kuuluisi mm.
• tarjota pääsy digitaalisiin teknologioihin sekä kyvykkyyksiin
• tarjota pääsy erilaisiin matalan kynnyksen testiympäristöihin
• tarjota valmennusta ja koulutusta
• tarjota tukea rahoituskanavien hyödyntämisessä
• toimia yhteistyön rohkaisijana digitaalisten innovaatioiden kehittämisessä.
Edellä mainittujen pohjalta korkeakoulujen
rooli DIH-ympäristöjen luomisessa on erittäin
luonteva. Korkeakoulut pystyvät tarjoamaan
niin koulutusta ja valmennusta kuin myös
uusia teknologioita sekä niiden testausta
ja validointia liiketoimintaa varten. Korkeakouluilla on myös luonnostaan TKI-toiminnan kautta saatu vahva osaaminen eri rahoituskanavien hyödyntämisestä sekä vahvat
verkostot rahoittajien kanssa. Lisäksi ei-kaupallisina toimijoina korkeakoulut pystyvät
luonnollisella tavalla operoimaan ja koordinoimaan toimialakohtaisia verkostoja.

Ongelmat
Mihin sitten DIH:ien tulisi Suomessa toiminnallaan puuttua? Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen (Larja & Räisänen 2019) mukaan eniten käytössä olevat digiratkaisut yrityksillä ovat kotisivut sekä sosiaalinen media.
Samaa sanoo Suomen Yrittäjien Pk-yritys-

barometri (Kuismanen ym. 2019). Tämä on
sikäli helppo ja luonteva ymmärtää, koska
kotisivut ja sosiaalinen media ovat pääsääntöisesti helpompia hankkia, kuin vaikkapa
täysi toiminnanohjaus- tai asiakkuuksienhallintajärjestelmä. Mielenkiintoisesti kuitenkin
Prior Konsultoinnin (Kauppinen & Kivikoski 2019) selvityksessä suurimpana digihaasteena nousivat myynti ja markkinointi, jotka
nimenomaan ovat fokusoituneet verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta tehtäviksi toiminnoiksi. Tämä antaa osviittaa siihen,
että vaikka välineet ovat käytössä, niiden hyödyntämisestä löytyy silti vielä puutteita. Kun
edellä mainittuja lähteitä perkaa tarkemmin
läpi, huomataan suurimpina digitalisaation
esteinä olevan ajanpuute sekä sopivan kehitystavan löytäminen. Ei siis tiedetä, mistä
lähteä liikkeelle.

Ratkaisu: Digital Innovation Hub
LAB-ammattikorkeakoulu on alkanut rakentaa omaa Digital Innovation Hub -toimintaa
EAKR-rahoitteisella hankkeella Digital Innovation Hub. Jotta DIH:it menestyisivät meillä ja muualla, täytyy niiden vastata olemassa olevaan ongelmaan. Euroopan Komissio asettaa selkeitä mittareita kansallisten
DIH:ien menestykselle:
• yritysten ja yhteisöjen määrä, jotka
käyttävät DIH:in palveluita
• DIH:in palveluita käyttävien yritysten ja yhteisöjen digitaalisen maturiteetin kasvattaminen.
Kyseessä on siis sekä määrällisen että laadullisen vaikutuksen aikaansaaminen. Mukana

olevien yritysten ja yhteisöjen määrän kasvattaminen on sinällään triviaali ongelma, koska se on yksiselitteisesti mitattavissa. Toinen
mittari onnistumiselle on, onnistuuko asiakas kasvattamaan osaamisiaan ja kyvykkyyksiään digitalisaation saralla, eli kasvaako yrityksen digitaalinen maturiteetti. Esimerkkinä
voidaan mainita yritys, jonka palkat on vuosikausia laskettu käsipelillä. DIH:in kautta kyseinen yritys onnistuu hankkimaan ja asentamaan koko henkilöstön kattavan sähköisen
palkanhallintajärjestelmän, sekä kouluttamaan henkilöstöä sen ylläpitoon. Yrityksen
osaamiset ja kyvykkyydet digitalisaation saralla siis kasvoivat. Nämä kaksi mittaria ovat
luonnollisesti riippuvaisia toisistaan. DIH:in
houkuttavuus kasvaa sen mukaan, onnistuuko se kasvattamaan asiakkaittensa digitaalista maturiteettia, jolloin sen piiriin päätyy
todennäköisesti entistä enemmän yrityksiä.
”Digitaalinen maturiteetti” yksinään on
yrittäjälle kuitenkin pelkkää sanahelinää,
sillä yrittäjän päätehtävänä on saada firma
kukoistamaan. Kukoistus tässä yhteydessä
muodostuu arvonluonnista, jota digitaalisuus tehostaa. LAB:in DIH-hanke pyrkii luomaan tätä arvoa tarjoamalla tiekarttoja ja ratkaisuja arvonluonnin näkökulmasta. Kenties
tunnetuin arvonluonnin käsite on Michael
Porterin (1985) arvoketju, joka yksinkertaisuudessaan kuvaa viiden vaiheen kautta hyödykkeen valmistumista raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi, joka on kuluttajan hallussa.
Digitaalinen arvoketju -termi tarkoittaa
fyysisen arvoketjun vahvistamista – tai joidenkin osien kokonaan korvaamista – digitalisaation avulla. Tämä arvoketjun muutos
on mahdollistanut laajan kasvun kaikilla toimialoilla, mutta se vaatii myös valveillaoloa
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yritysten puolelta. Uusien teknologioiden
omaksuminen ja onnistunut hyötykäyttö
ovat avainasemassa arvoketjun digitalisoinnissa, ja tämän oikea-aikainen toteuttaminen vielä tärkeämmässä roolissa, mikäli arvoketjun digitalisoinnista halutaan heruttaa kilpailuetua. Liian aikaisen teknologian
hyväksikäyttö voi johtaa osaamisvajeeseen
ja toiminnan hidastumiseen uuden hankalan teknologian opettelun viedessä kaiken
ajan. Toisaalta jälkijunassa kelkkaan hypänneet huomaavat, että juuri käyttöön otettu
teknologia ei olekaan enää mitään uutta ja
ihmeellistä.
Tällä hetkellä suurimpina digitaalisen innovoinnin keihäänkärkinä ovat esimerkiksi eri laitteiden yhdistettävyys (mm. esineiden internet, sensoridata), arvonluonti tiedon avulla (mm. Big Data, pilvipalvelut),
sekä keinoäly (mm. robotiikka ja autonomiset systeemit). Nämä yhdistettynä globaaleihin megatrendeihin, kuten ilmastonmuutos,
kiertotalous, alustatalous, sekä globalisaatio – unohtamatta vuonna 2020 ilmaantunutta SARS-CoV2-pandemiaa, on selvää, että pienyrittäjän näkökulmasta digitalisaatio
voi vaikuttaa melko sekavalta vyyhdiltä. Tähän vyyhtiin pitää DIH:ien vastata.
LAB:in Digital Innovation Hub-hanke on
vasta alkuvaiheissa, mutta muutamia havaintoja asiasta on jo tehty.
Mahdollisimman matala kynnys yhteydenottoon. Vaikka monet digitalisaation
trendeistä voivat alkuun vaikuttaa haastavilta, ne voivat olla loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisia asioita. DIH:in pitää osata tuoda
digitalisaation omaksumiseen liittyvät asiat
mahdollisimman maanläheisiksi ja helposti
lähestyttäviksi, jotta se ei karkota asiakkaita.
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Tämä vaatii hyvää viestinnällistä silmää, sillä korkeakoulut voidaan jo lähtökohtaisesti nähdä liian ”teoreettisena” ympäristönä.
Hyvät pedagogiset menetelmät. Eräs
DIH:ien pääteeseistä on kyvykkyyksien siirtäminen yritysten käyttöön. Oppilaitoksena
meillä luonnollisesti on paljon annettavaa
tällä saralla. On kuitenkin muistettava, että
emme tässä kontekstissa kouluta opiskelijoita vaan yrittäjiä. Siksi esimerkiksi valmentavat ja dialogiin perustuvat opetusmenetelmät ovat suositeltavia.
Liike-elämän syklisyyden tunnistaminen.
Yrittäjä joutuu priorisoimaan asioita jatkuvasti. Tämä on nähtävissä erityisesti DIH:ien
fokusoimalla pk-sektorilla. Tämä vaatii joustavuutta esimerkiksi koulutusmateriaalien
suunnittelussa ja testausympäristöjen järjestämisessä. Mikäli DIH-toimenpiteitä sidotaan
kampuksen opiskelijoihin, on varmistettava,
että kuhunkin tehtävänantoon sopiva opiskelijamateriaali on aina käytettävissä.
Verkostot rahoittajiin. Digitaalisuuden levittäminen vaatii investointeja, joihin pk-sektori tyypillisesti tarvitsee ulkopuolista rahoitusta. Moni yrittäjä tarvitseekin apua oikean
rahoitusinstrumentin löytämiseen, rahoituskelpoisuuden varmistamiseen sekä rahoitushakemuksen käytännön täyttöön. Koronakeväänä 2020 LAB kunnostautui tällä saralla
tarjoten yrittäjille ilmaista konsultaatioapua
valtion eri koronatukien hakemiseen. Nämä
niin kutsutut Nopean toiminnan joukot auttoivat lyhyellä parin-kolmen kuukauden aikavälillä noin 50 yritystä oikean rahoituskanavan löytämisessä sekä rahoitushakemuksen kirjoittamisessa.
Kyky johtaa verkostoja. Korkeakoulu
puolueettomana toimijana on luonnollinen

moottori verkostotoiminnalle. DIH:ien tehtävänä on levittää digimurrosta, ja sitä ei voi
tehdä yksin, vaan mukaan vaaditaan vetovoimaisia tekijöitä sekä yrityksiä, jotka houkuttelevat lisää toimijoita verkostoon. Verkoston kokonaisarvo määräytyy verkoston toimijoiden vuorovaikutuksessa, jota voidaan
tarkastella – ja myös mitata – useasta eri näkökulmasta (Allee 2008). Näin kyky löytää ja
myös sitouttaa sopiva määrä arvoa tuottavia toimijoita DIH-verkostoon ratkaisee paljon sen menestystä.
Tarjonnan yhdenmukaistaminen. DIH:ien
tehtävänä on tarjota yhden luukun pääsy
huippuluokan innovaatio- ja testausympäristöihin. Korkeakoulut ovat parhaimmillaan
tällaisia ympäristöjä eri hankkeiden myötä,
mutta tyypillisesti myös näiltä ympäristöiltä
puuttuu keskitetty hallinto ja koordinointi,
jota DIH edellyttäisi. Yhden luukun periaate
vaatii sitoutumisen eri ympäristöjen omista-

jilta sekä tietyn tuotteistamisen asteen, jotta
kaikki DIH:in palveluympäristöt voisivat toimia tasalaatuisesti.

Yhteenveto
Digital Innovation Hub -toiminta ei sisimmällään ole rakettitiedettä, vaan kysyntään vastaamista ja toisten auttamista. Jo Ammattikorkeakoululain (2014/932) ensimmäisen
luvun neljännen pykälän mukaan ”Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa
sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja
alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja
innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa”. Digitalisaation hyödyntäminen ajaa selkeästi juuri tätä tarkoitusta, jonka kärkenä Digital Innovation Hub -toiminta voisi innovaatiokorkeakoulussa olla.
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Tiivistelmä
Artikkeli käsittelee elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ja haasteita #Digitie-koulutuksen
näkökulmasta. Artikkeli esittelee digimarkkinoinnin valmennusmallin, joka perustuu tekemällä oppimisen ja work-based learning -oppimisen pedagogisiin lähtökohtiin.
Kehitetty valmennusmalli tukee maaseutuyrittäjiä digimarkkinoinnin kehittämisessä ja
parantaa yrittäjien valmiuksia hyödyntää digimarkkinointia liiketoiminnan tehostamiseksi. Vuosina 2018–2020 mallia kehitettiin kolmella #Digitie- valmennuskierroksella, joissa oli
osallistujia yhteensä 26 yrityksestä. Valmennusmallin lähtökohdat ovat käytännönläheisessä opetuksessa ja yhteisöllisessä oppimisessa. Hyödyllisenä koettiin LAB-ammattikorkeakoulun digimarkkinoinnin opiskelijoiden tuki valmennustilaisuuksissa. Osassa temaattisista
aihealueista hyödynnettiin ulkopuolisia asiantuntijoita ajantasaisen tiedon varmistamiseksi. COVID-19-rajoitusten vuoksi viimeinen koulutus jouduttiin toteuttamaan osittain verkossa. Toteutettu Zoom-koulutus oli kuitenkin menestys. #Digitie-valmennusten kokemukset
osoittavat, että koulutusmalli soveltuu maaseudun yrittäjien käytännönläheisen osaamisen
kehittämiseen ja taitojen hyödyntämiseen yritystoiminnassa. Koulutukseen osallistuneet
yrittäjät oppivat hyödyntämään digimarkkinoinnin työkaluja käytännössä sekä ymmärtämään digimarkkinoinnin taktiikoiden yhteyden strategiaan.
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Jatkuvalla oppimisella digitalisaatio
haltuun pk-yrityksissä
Yrityksillä on ollut jo pitkään paineita digitalisoida toimintaansa. Teknologian tuoma työn
murros vaatii niiltä jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Tilanne ei ole merkittävästi muuttunut vuodesta 2018, jolloin #Digitie-hanke
aloitti työnsä maaseudun pk-yritysten digimarkkinoinnin edistämiseksi. Elinkeinoelämän keskusliiton selvitys (2019) osoitti, että
suuri osa pk-yrityksistä kokee edelleen haasteita digiosaamisen kanssa. Yli 70 prosenttia pk-yrityksistä näkee digiosaamisessaan
huomattavia puutteita. (Mikkilä & Tuuliainen 2019.)
Korkea digitalisaation kehitysaste on yhteydessä yritysten kasvuun ja positiiviseen
kehitykseen (Mikkilä & Tuuliainen 2019). Uusin hallitus on tunnistanut jatkuvan oppimisen merkityksen Suomen kehityksessä. Uusimpaan hallitusohjelmaan sisältyy jatkuvan oppimisen uudistus, jonka tavoitteena
on edistää mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen (Opetus- ja kulttuuriministeriö
2020). Poliittisella päätöksenteolla helpotetaan osaamisen hankkimisen edellytyksiä ja
sitä kautta mahdollistetaan yritysten osaaminen korkeatasoisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Uusi osaaminen uudistaa työelämää, mutta uutta osaamista
syntyy myös työelämässä. Suomessa tarvitaan ekosysteemejä, joissa yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijat luovat vuorovaikutuksessa uutta tietoa ja osaamista. Erityisesti
pk-yritysten henkilöstön liiketoimintaosaamiseen tulisi panostaa, jotta ne voisivat osallistua ekosysteemeihin ja saada hyötyä niistä.
(Sitra 2019, 25.) Pienten alle 10 henkeä työllis-
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tävien yritysten osuus Suomen yrityskannasta on merkittävä (93 %), joten avain kansalliseen menestykseen löytyy pienten yritysten
kasvusta (Suomen Yrittäjät 2020).
Yritysten on mahdollista hyödyntää digitalisaatiota lukuisilla tavoilla. Ne voivat esimerkiksi tehostaa prosessejaan dataa hyödyntämällä, parantaa palveluaan automatisoimalla osan toiminnoistaan tai jopa
perustaa koko liiketoimintamallinsa digitaalisuuteen, kuten esimerkiksi Netflix tai Über
on tehnyt (Ilmarinen 2015). #Digitie-hanke on
keskittynyt yritysten valmiuksiin hyödyntää
digimarkkinointia liiketoiminnan tehostamiseksi. Chaffeyn (2020) mukaan digitaalinen
markkinointi on digitaalisten teknologioiden
ja median hyödyntämistä markkinoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi. Määritelmä sisältää siis kaikki keinot, jotka liittyvät tavalla tai toisella yrityksen läsnäoloon verkossa,
kuten yrityksen verkkosivuihin, verkkokauppaan, mobiilisovelluksiin, sosiaaliseen median yrityssivuihin tai verkkoviestintätekniikoihin erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla. Tämä
aihealue on nopeasti muuttuva, ja siksi yritysten osaamisen jatkuva päivittäminen on
erityisen keskeistä.
Tässä artikkelissa kuvataan #Digitie-valmennuksen pedagogisia lähtökohtia, joiden
avulla valmennusmallista rakennettiin mahdollisimman hyvin yrityksiä palveleva. Lähtökohtia on kaksi: 1) käytännönläheisyys opetuksessa ja 2) yhteisöllisyys oppimisessa.

Käytännönläheisyys valmennuksen
lähtökohtana
Syksyllä 2018 #Digitie-hankkeessa alettiin rakentaa digimarkkinoinnin valmennusmallia, jolla pystytään vastaamaan maaseudun

pk-yritysten osaamistarpeisiin. Tarjolla oli jo
tuolloin paljon erilaisia koulutusmateriaaleja
ja seminaareja aiheesta, mutta monesti näkökulmat ja ohjeet olivat laadittu isompien
yritysten näkökulmasta. Keskustelut yrittäjien kanssa osoittivat, että tietoa on edelleen
hankalaa hyödyntää ja tiedon soveltaminen
oman yrityksen digiliiketoiminnan kehittämiseen on haastavaa. Enemmän kaivattiin
koulutusta, jossa sisältö on kohdennettu
mikro- ja pk-yrityksille ja joka valmentaa
tekemään digimarkkinointia käytännössä
omalle yritykselle.
#Digitie-valmennuksen valmennusmallin kantavana ajatuksena oli, että digimarkkinointia opitaan käytännön tekemisellä sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Tämän
vuoksi valmennuksissa hyödynnettiin hankkeen asiantuntijoiden lisäksi ulkopuolisia
kouluttajia, joilla on ajantasaista osaamista
digimarkkinoinnin työkaluista ja menetelmistä. Hankkeen kahdella ensimmäisellä valmennuskierroksella keväällä ja syksyllä 2019
valmennuspäivä alkoi 45 minuutin pituisella luennolla käsiteltävästä aiheesta. Aktivoivan luennon tarkoitus oli johdattaa yrittäjät
käsiteltävään aiheeseen sekä herättää heidän kiinnostuksensa käytännön harjoittelua
kohtaan. Luennossa kytkettiin lisäksi käytännön tekeminen laajempaan kontekstiin, jotta
yrittäjille muodostuu kokonaiskuva erilaisten
toimenpiteiden merkityksestä markkinoinnin menestykseen. Tämä auttoi yrittäjiä rakentamaan pala palalta markkinoinnin kokonaiskuvaa ja hahmottamaan eri toimenpiteiden välisiä syy-seuraussuhteita. Usein
digimarkkinointi nähdään irrallisina ”temppuina” ja tekniikoina, jolloin strateginen ja
tavoitteellinen tekeminen ontuu ja tällöin

myös hyödyt ovat satunnaisempia. Valmennusten edetessä huomattiin, että osa käsiteltävistä aiheista ei vaatinut laajaa alustusta, vaan käytännön tekeminen tarjosi oppijoille suurempaa lisäarvoa. Näin viimeisellä
valmennuskierroksella tietoiskuosiosta päätettiin luopua ja luentoja hyödynnettiin vain
tarvittaessa.
Käytännönläheisyyteen haettiin vahvistusta myös pedagogiikasta. Valmennusmallissa on piirteitä sekä tekemällä oppimisesta että work based learning (WBL) -oppimisesta. Tekemällä oppimisessa tarkoitus on
harjoitella oppimisen kohteena olevia asioita käytännössä. Tekemällä oppiminen opettaa yrittäjille konkreettisia taitoja, joita he voivat hyödyntää työssään. (Hyppönen & Lindén
2009, 51.) WBL-oppimiseen liittyy kaksi piirrettä: työympäristöön kytkeytyvä oppiminen
ja oppiminen käytännön kautta. Opetusmenetelmänä työelämään ja aitoihin tilanteisiin
kytkeytyvä tehtävä tarjoaa oppijoille parhaan
oppimisympäristön todellisia tilanteita varten. (European Training Foundation 2013, 11.)
#Digitie-valmennuksen harjoituksissa jäljiteltiin erilaisia digimarkkinoinnin tehtäviä, joita pienyrittäjän on hyvä osata tehdä itsenäisesti. Harjoitukset koostuivat muun muassa
digimarkkinointisuunnitelman tekemisestä, Google Analyticsin hyödyntämisestä, sosiaalisen median sisältöjen ideoinnista ja toteutuksesta sekä maksulliseen mainontaan
liittyvistä harjoituksista. Sen lisäksi, että yrittäjille muodostui valmennuksen aikana laaja kokonaiskuva digimarkkinoinnista ja sen
osa-alueista, osallistujat oppivat lisäksi hyödyntämään erilaisia digimarkkinoinnin ohjelmia ja teknologioita sekä suunnittelemaan
markkinointia strategisesti.
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Keväällä 2020 yleisötapahtumien järjestäminen kiellettiin johtuen vallitsevasta COVID-19-pandemiasta, ja viimeinen valmennus
jouduttiin siirtämään puolivälissä verkkoon.
Ohessa on esimerkki kuvasisällöntuotantoon liittyvästä valmennuksesta Zoom-alustalla (ks. Kuva 1). Valmentaja havainnollisti kuvan rajaamista tehokeinona jakamalla
näytöllään PowerPoint-esityksensä osallistujille. Kokemukset verkko-opetuksesta olivat
erinomaisia. Hankkeessa opittiin, että verkkoympäristö tarjoaa yrittäjille tarkoituksenmukaisen oppimisympäristön, joka mahdollistaa hyvin suunniteltuna vuorovaikutuksen
myös muiden osallistujien kanssa. Osaltaan
verkossa opiskelu helpottaa myös yrittäjien
osallistumista koulutuksiin, sillä suurin haaste pk-yritysten digiosaamisen kehittämises-

sä on ajanpuute (Hakola 2019).

Yhteisöllisyys oppimisen
vahvistajana
WBL-oppimisen nähdään koostuvan useista osatekijöistä, jotka rakentuvat kokemuksesta ja osallistumisesta aitoihin työtehtäviin. Työn sisällön ja kontekstin lisäksi WBL
tunnistaa oppimisen sosiaalisen ulottuvuuden. (European Training Foundation 2013,
11.) Oppimiseen vaikuttaa oppijan yksilöllisten sisäisten tekijöiden lisäksi samanaikaisesti useat sosiaaliset ja fyysiseen todellisuuteen liittyvät tekijät (Lindblom-Ylänne &
Nevgi 2009, 71). Huolellisella oppimisympäristön suunnittelulla on mahdollista vaikuttaa näihin tekijöihin oppimista edistävästi.
#Digitie-valmennuksissa hyödynnettiin sosi-

Kuva 1. Kuvasisällöntuotantoon liittyvä valmennus Zoom-alustalla (Kuva: Lotta Toivonen)
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aalista ulottuvuutta osallistamalla tilaisuuksiin mukaan LAB-ammattikorkeakoulun digimarkkinoinnin opiskelijoita. Yhteisöllisessä
oppimisessa ryhmä jäsentää yhdessä oppimisen kohteena olevaa asiaa ja muodostaa
yhdessä uutta tietoa. Opiskelun sosiaalinen
ulottuvuus ja ryhmässä käytävät keskustelut
jäsentävät oppijoiden ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta ja oppiminen syvenee. (Lindblom-Ylänne & Nevgi 2009, 100-102.)
Valmennusmallin ajatuksena oli, että oppiminen tapahtuu tehokkaimmin keskinäisessä vuorovaikutuksessa yrittäjien, opiskelijoiden sekä valmentajien kanssa. Kaikilla
osapuolilla on paljon aiempaa osaamista ja
tietämystä, jota he pystyvät hyödyntämään
sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa toisiaan
täydentäen. Suurin osa opiskelijoista on nuoria, 90-luvulla tai sen jälkeen syntyneitä, ja
siksi teknologian hyödyntäminen on heille
luonnollista. Valmennustilaisuuksissa opiskelijat auttoivat yrittäjiä teknologian hyödyntämisessä ja antoivat raikkaita ideoita digiliiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi motivoitunut ja yhteisiä kiinnostuksen kohteita jakava
ryhmä edisti yhteenkuuluvuuden tunnetta ja
innosti oppimaan (Lindblom-Ylänne & Nevgi 2009, 87). Erityinen vahvuus #Digitie-valmennusmallissa on, että yrittäjä löytää opiskelijoiden kautta uusia näkemyksiä ja ideoita
digimarkkinointiin ja saa tukea teknologioiden hyödyntämisessä. Kuvassa 2 yrittäjät oppivat digimarkkinointisuunnitelman tekemistä opiskelijoiden avustuksella. (ks. Kuva 2).
Valmennustilaisuuksissa hankkeen projektipäällikön ja asiantuntijoiden tehtävänä
oli ohjata oppimista vauhdittavaa ryhmän
vuorovaikutusta. Pelkkä yksisuuntainen tiedon kaataminen opettajalta oppijoille ei rii-

tä, vaan vuorovaikutuksessa tulee hyödyntää
luovasti erilaisia vuorovaikutuksen keinoja,
jotka edistävät oppimista. Siksi ulkopuolisten
valmentajien tehtäväksi jäi pääasiassa tiedollisen sisällön suunnittelu ja ohjaus tapahtui
pääosin hankkeen asiantuntijoiden toimesta.

Digimarkkinoinnin osaaminen vaatii
jatkuvaa päivittämistä
Yrityksille on tarjolla lukuisia opiskelumateriaaleja digitaalisesta markkinoinnista verkossa. Esimerkiksi hakukonejätti Google ja
sosiaalisen median palvelu Facebook tarjo-

Kuva 2. Yrittäjät opiskelevat digimarkkinoinnin suunnittelua opiskelijoiden avustuksella.
(Kuva: Joanna Vihtonen)
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avat verkon välityksellä ilmaisia koulutusmateriaaleja ja webinaareja palveluistaan. Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua se, että
usealta yrittäjältä puuttuu kokonaiskäsitys
digitaalisesta markkinoinnista, ja siksi voi olla
hankalaa hahmottaa, minkälaisten asioiden
opiskelusta on eniten hyötyä itselle ja yritykselle. Myös Suomen Yrittäjien ja Elisan toteuttamassa tutkimuksessa (2019) nousi esiin, että yrittäjillä on vaikeuksia löytää oikeanlaista
kehittämistapaa. Pk-yrittäjät haluavat tiedon
lisäksi apua tarpeiden määrittelyssä sekä oikeiden ratkaisujen valinnassa. Suuri osa yrittäjistä haluaa ostaa palveluita digiasiantuntijoilta, mutta ostotilanteessa heidän on hankalaa arvioida erilaisia vaihtoehtoja ja valita
niistä sopivimmat omalle yritykselle. (Suomen Yrittäjät 2019.) Oppilaitokset tekevät tärkeää työtä auttaessaan yrityksiä oikeiden kehittämistapojen löytämisessä.
#Digitie-valmennus on tarjonnut parhaan
hyödyn juuri niille yrittäjille, joiden tavoitteena on ollut hahmottaa aihepiiriä laajemmin ja jotka ovat halunneet alkaa rakentamaan yritykselleen systemaattisesti digitaalista näkyvyyttä. Valmennuksen tavoitteena
ei ole, että yrittäjä hoitaa valmennuksen jälkeen kaiken yrityksensä digimarkkinoinnin
itse aina kotisivujen ylläpidosta mainoskampanjoiden optimointiin. Tärkeämpää on, että
jatkossa hän pystyy hahmottamaan, miten
digimarkkinointi tukee parhaiten yrityksen
strategisia tavoitteita. Lisäksi yrittäjä pystyy
tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja valitsemaan asiantuntevia digimarkkinoinnin
kumppaneita.
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Heli Jokivuoren kommentti kuvastaa näiden
tavoitteiden toteutumista osuvasti:

“Ennen valmennusta en tiennyt,
mille kaikelle olisi tarvetta. Tulin tietoiseksi siitä, miten monipuolista digimarkkinointi on.”
Heli Jokivuori, Kukkakauppa Heliä
#Digitie-valmennuksen osallistuja
Vuoden 2021 alussa #Digitie-hanke julkaisee yhteistyössä VENLA - Koulutusta verkossa ja langattomasti -hankkeen kanssa digiliiketoiminnan oppaan pk-yrittäjille. Julkaisun
tarkoitus ei ole niinkään ohjeistaa yrittäjiä
erilaisten digimarkkinoinnin työkalujen tai
teknologioiden käyttämisessä, vaan oppaan
avulla yrittäjän on mahdollista hahmottaa digiliiketoiminnan osa-alueita ja kehittää niitä
systemaattisesti joko itsenäisesti tai yhdessä digimarkkinoinnin asiantuntijakumppanien kanssa.
Valmennuksen käynyt yrittäjä ei voi odottaa olevansa valmis. Teknologian kehitys tulee vaikuttamaan myös tulevaisuudessa yritysten osaamistarpeisiin. Yrittäjien on tärkeää
huolehtia omasta ja työntekijöidensä osaamisen kehittämisestä, sillä se on avain kilpailukyvyn ja menestymisen taustalla. Kun
digimarkkinoinnin perusteet ovat hallussa,
omaa osaamista on helppoa kehittää myös
erilaisten verkossa tarjottavien koulutusmateriaalien avulla. Yrittäjien kannattaa lisäksi
selvittää erilaisia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia sekä muita yhteistyön muotoja paikallisilta korkeakouluilta. Jatkuvan oppimisen merkitys on nyt ajankohtaisempaa
ja tärkeämpää kuin koskaan. Se on yhteinen
haaste niin yrittäjille kuin oppilaitoksille.
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Tiivistelmä
Digitaaliset palveluiden yleistyessä asiakkaiden käyttäytyminen ja odotukset muuttuvat.
Myös Kaakkois-Suomen maaseudun pienyrittäjien olisi hyvä pysyä mukana tässä muutoksessa kehittäen omia ratkaisuitaan kohti monipuolisia verkkopalveluita aina alustatalouden
liiketoimintamalleihin saakka. Syyskuussa 2019 käynnistynyt Maaseuturahaston rahoittama Vauhtia alustatalouteen -hanke on pyrkinyt vastaamaan näihin tavoitteisiin omalla toiminnallaan. Tässä artikkelissa kuvataan lyhyesti hankkeen aikana muodostunutta käsitystä Kaakkois-Suomen maaseutuyrittäjien digitaalisten valmiuksien nykytilasta ja siitä, mitä
mahdollisuuksia alustatalous voisi heidän liiketoiminnalleen tuoda.

Digitaalisuus haastaa yrittäjät
muutokseen
Tietotekniikan yleistyminen ja jokapäiväistyminen on johtanut siihen, että käytössämme
on jatkuvasti paljon erilaista tietoa ja myös
käytämme sitä. Kartan sijaan taskussamme
on älypuhelimen karttasovellus. Sanomalehden sijaan luemme uutisia näytöltä, emmekä
ainoastaan verkkolehtien sivuilta vaan myös

tuttujemme välittämänä sosiaalisen median
kanavista. Tietosanakirjan sijaan uudet asiat
opetellaan Wikipediasta ja YouTubesta.
Yritystoiminnan näkökulmasta moni ei
kuitenkaan ole vielä löytänyt tapoja hyödyntää näitä tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia. On vaikea nähdä, miten sama kehityskulku tietotekniikan jokapäiväistymisessä
koskee myös omaa liiketoimintaa ja erityises-
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ti omien asiakkaiden käyttäytymistä. Kuitenkin osana digitaalista kehitystä monia asioita joutuu ajattelemaan alusta asti uudelleen
– miten asiakkaani haluaa tämän asian nykyisin hoitaa?
Vauhtia digitalisaatioon, eli Digiriihi -hanke, alkoi syksyllä 2019 Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella. Hanke on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteinen ja tavoitteena on
löytää yhdessä maaseudun yrittäjien kanssa keinoja parantaa ja tehostaa liiketoimintaa hyödyntäen digitaalisia ratkaisuja ja alustataloutta. Hankesuunnitelman mukaisia
vaiheita on neljä. Ensimmäisessä vaiheessa
selvitetään maaseutualueiden yritysten tarpeita alustatalouden hyödyntämiseksi. Toiseksi pyritään lisäämään yritysten tietoisuutta alustataloudesta ja sen tuottamista liiketoimintamahdollisuuksista. Kolmas vaihe on
aktivoida yrityksiä tämän tiedon perusteella tekemään omia alustatalousratkaisuja ja
neljänneksi kehittää uusia toimintamalleja.
Hanke on verrattain lyhyt ja päättyy jo marraskuussa 2020.

Kaakkois-Suomen
maaseutuyrittäjien
alustatalousvalmiudet
Osana selvitysvaihetta, syksyllä 2019, hankkeessa tehtiin osaamiskartoitusta Kaakkois-Suomen maaseudun yrittäjille verkkokyselyllä ja tapaamalla yrittäjiä ja yrittäjäyhdistysten edustajia. Kyselyyn vastasi 21 henkilöä
ja tapaamisissa kuultiin lisäksi 15 henkilöä.
Kartoituksen aikana kävi ilmi, että alustatalousratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseen on monella melko pitkä matka.
Pienyrittäjät hallitsevat kyllä omaan liiketoi-
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mintaansa liittyvän ydinosaamisen, kuten viljelytoiminnan, pienurakoinnin tai tuotteiden
valmistamisen erittäin hyvin. Sen sijaan monen yrittäjän yleisempi liiketoiminnallinen ja
tietotekninen osaaminen kaipaisi vahvistusta. Myynti, markkinointi, erilaiset sovellukset,
omasta toiminnasta viestiminen ja sen jäsentäminen vaatisi vahvistusta. Kehittämistarpeiksi osattiin nimetä melko hyvin erilaisten
työkalujen, kuten sosiaalisen median palveluiden ja verkkokaupan, haltuunottoa. Mutta
esimerkiksi Facebook-sivujen kehittämisen
yhteydessä päädyttiin hyvin nopeasti keskustelemaan siitä, kuka onkaan asiakkaani
ja mitä heille tuotan? Miksi juuri he ostavat
minulta? Mitkä ovat liiketoiminnallisia tavoitteitani? Digitaalisia tai alustatalousratkaisuja
ja -toimintamalleja ei voi kehittää ilman vastauksia tämän kaltaisiin kysymyksiin. Kyselystä kävi myös ilmi, että alustatalous oli vastaajille vieras asia. Kysymyksen ”Mitä alustatalous voisi sinun yritystoimintasi kannalta
tarkoittaa?” vastauksista voitiin päätellä, että suurin osa vastaajista ei joko tunnistanut
termiä lainkaan (32 %), ymmärsi termin väärin (37 %) tai ymmärrys pelkistyi sosiaalisen
median alustoihin (19 %). (kuva 1)
Alustatalous on uudenlaiseen vuorovaikutukseen ja dataan perustuva tapa järjestää
liiketoiminta, joka yleistyy digitalisaation
myötä. Mitä alustatalous voisi sinun yritystoimintasi kannalta tarkoittaa?
Alustatalous käsitteenä on toki uusi ja monimutkainen, ja helposti muun uuden digisanaston tavoin arkikeskustelussa sitä käytetään hyvin väljästi jopa tarkoittamaan kaikkia
verkkopalveluita. Kehittämisen näkökul-

Kuva 1. Kaakkois-Suomen maaseutuyrittäjien käsitys alustatalouden mahdollisuuksista
(Kuva: Emmi Maijanen)

masta on kuitenkin hyödyllistä ymmärtää ja
määritellä kyseinen käsite täsmällisesti. Tällöin päästää paremmin pureutumaan kiinni
myös siihen, millaisia muutoksia ajattelussa
esimerkiksi liiketoimintamallien osalta tarvitaan, jotta voidaan parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää teknologisia ratkaisuja.
Alusta-sana tarkoittaa jotain yhtenäistä
pohjaa, jonka päälle voidaan tehdä erilaisia
toteutuksia. Yrityksen sisäiset tuotemuunnelmat rakennetaan tuotealustoille ja teollisuuden alan jakamat standardiratkaisut ovat
teollisia alustoja. Tietotekniikassa puhutaan
usein ohjelmisto- tai sovellusalustoista, joka
huolehtii sovelluksille yhteisistä perustoiminnallisuuksista kuten nollien ja ykkösten liikuttelusta. Sovelluskehittäjä voi tällöin keskittyä
vain oman ohjelmansa, kuten WhatsAppin

tai kännykän laskimen, ominaisuuksien kehittämiseen. (Koponen 2019)
Liiketoiminnan näkökulmasta on tärkeää
ymmärtää alustatalous, useimmiten digitaalisena palveluna, joka mahdollistaa kohtaamiset eri ryhmien välillä. Käytännössä tätä
voi ajatella kauppapaikkana, jossa usean eri
tuottajan tarjonta näyttäytyy ostajalle yhtenäisenä. Alustayritysten toiminnan kannalta on tärkeää, että käyttäjiä on tarpeeksi, jolloin voidaan saada aikaan myönteinen kasvukierre. Alustayritykset pyrkivät tekemään
vaihdannasta mahdollisimman tehokasta mm. keräämällä tietoa alustan kautta tapahtuvasta toiminnasta. Alusta myös määrittelee säännöt sille, miten tuotteet kuvataan. Yhtenäiset kuvaukset mahdollistavat
monipuoliset hakutoiminnot, lajitteluomi-
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naisuudet ja selaustoiminnot. Muun muassa näiden ominaisuuksien avulla alustat kilpailevat keskenään.

Räätälöityä tukea agenttien avulla
Eräs Digiriihi-hankkeen toimenpiteistä on
kehittää toimintamalli, jonka kautta voitaisiin tarjota räätälöityä lähitukea yrittäjien
digitaalisten ratkaisujen pohdintaan. Tavatessamme yrittäjiä hankkeen puitteissa, on
vahvistunut käsitys siitä, että maaseudun
yrittäjillä on todellinen tarve selkokieliselle,
vilpittömälle ja yrittäjien arkea ymmärtävälle
neuvonnalle. Siitä huolimatta, että tarve on
olemassa, digineuvonnan toteuttaminen ei
ole täysin mutkatonta. Erilaista digineuvontaa on paljon. Yksi haaste on siinä, miten tätä neuvontaa paketoidaan ja kenelle mitäkin paketteja tarjotaan. Miten tarjolla olevista palveluista onnistutaan viestimään niin,
että viesti tavoittaa oikean kohderyhmän ja
puhuttelee heitä?
Yksi tapa tähän on muodostaa asiakasprofiileja. Keräämämme tiedon ja kokemuksen pohjalta olemme muodostaneet osaamisen tasoa kuvaavan ryhmittelyn kehitystyömme pohjaksi.
Ensimmäisellä tasolla ovat ne yrittäjät,
jotka ovat hyvin alussa oman digitaipaleensa kanssa. Heidän tulisi lähteä vahvistamaan
nk. kansalaisen digitaitoja, kuten sähköpostin ja pankkitunnistautumisen sekä tietokoneen peruskäyttöä. Tätä ryhmää palvelee muun muassa Digi- ja viestintäviraston
koordinoima kansallinen Digituki-verkosto
(Digi- ja viestintävirasto 2020), joka tarjoaa
neuvontaa yhdistysten, kirjastojen ja julkisten toimijoiden kautta.
Toisella tasolla ovat ne yrittäjät, joilta tie-
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totekninen peruskäyttö sujuu, mutta yrityskäytön osalta toiminta on vielä alkutekijöissään, esimerkiksi yrityksen verkkonäkyvyys
puuttuu kokonaan.
Kolmannella tasolla ovat ne yrittäjät, joiden digitaalisten työkalujen yrityskäyttö vaatisi rutiinia, sisältöjä ja vahvistusta. Esimerkiksi verkkosivut ja sosiaalisen median profiilit
ovat olemassa, mutta niitä ei aktiivisesti päivitetä tai osata hyödyntää.
Neljännellä tasolla ovat ne yrittäjät, joilla
verkkosivujen ja sosiaalisen median päivitys
on jo tuttua, mutta jotka voisivat kurkottaa
vielä pidemmälle. Heille olisi ajankohtaista
pohtia räätälöityjä ratkaisuja ja sitä, kuinka
omaa liiketoimintaa voisi digitaalisten työvälineiden kautta muokata ja kehittää.
Luonnollisesti, näitä edellä esiteltyjä ryhmiä tulisi ohjata hyvin eri tavoin ja kaksi viimeisintä ryhmää ovat niitä, joiden osalta
alustatalouden käsitteistö ja ajattelutapa voi
tarjota uusia mahdollisuuksia.

Maaseutuyrittäjä ja alustatalouden
mahdollisuudet
Tarkasteltaessa asiaa kokonaisten toimialojen näkökulmasta, alustatalous voi mahdollistaa asioita, jotka eivät olleet ennen mielekkäitä tai lainkaan mahdollisia. Esimerkiksi
oman asunnon lyhytaikainen vuokraaminen
toisesta maasta saapuvalle matkailijalle ei ollut kovinkaan helppoa, mutta Airbnb:n myötä kuka tahansa tietokoneen peruskäytön
osaava pystyy siihen.

Mutta mitä alustatalous voi tarjota
yksittäiselle maaseutuyrittäjälle?
Ensinnäkin toimivan alustan kautta yrittäjä voi tavoittaa suuremman kohdeyleisön ja
asiakkaita, joita ei muuten tavoittaisi laisinkaan. Panostus on myös verrattain pieni. Voi
myös olla, että oma tuote, esimerkiksi jokin
elämyksellinen aktiviteetti, ei yksin riittäisi
asiakkaiden houkuttelemiseksi, mutta yhdessä toisten, esimerkiksi majoituspalveluita tarjoavien yritysten kanssa kokonaisuus
erottuu edukseen.
Alustat tukevat paitsi myynnissä ja markkinoinnissa ja myös ohjaavat tuotteistusta,
tuotekuvausten toteutusta ja jopa toiminnan kehittämistä keräämänsä tiedon avulla.
Alustat, jotka palvelevat loppukäyttäjää löytämään esim. tuotteita ja palveluja nopeammin, yleistyvät. Tällöin yrittäjienkin tulee olla
mukana niillä, koska siellä asiakkaatkin ovat.
Käytännössä maaseudun pienyrittäjä voi
lähteä mukaan alustatalouteen kahdella ei
tavalla: yritys voi joko muuntua itse alustayritykseksi, eli perustaa oman alustansa, tai ryhtyä toimimaan toisten alustayritysten kautta.
Oman alustan perustaminen sopii yrittäjälle, joka haluaa kehittää toimialaa ja liiketoimintaa laajemmin ja on kiinnostunut luomaan uutta ja toimimaan yhteistyössä muiden kanssa. Alustan perustaminen vaatii
melko paljon resursseja ja osaamista, mutta toisaalta myös mahdollisuuksia on paljon.
Mahdollisuudet piilevät kokemuksen kautta kertyneessä tietotaidossa: asiakkaan tarpeiden ja toiminnan erityispiirteiden ymmärtämisessä. Paikallisen toimijan voi olla
myös helpompi tavoittaa henkilökohtaisesta verkostostaan sellaisten toimijoiden joukko, jotka täytyy saada mukaan alustan kriit-

tisen massan kasvattamiseksi.
Toinen vaihtoehto, alustojen kautta toimiminen, sopii puolestaan yrittäjälle, joka
haluaa keskittyä enemmän omiin tuotteisiinsa liiketoimintaratkaisujen kehittämisen
sijaan. Tällöin yrittäjä ei perusta omaa alustaa vaan myy tuotteitaan jo olemassa olevilla alustoilla.
Kumpikin yrittäjä on joka tapauksessa
edelläkävijä suhteessa niihin yrittäjiin, jotka
eivät vielä toimi alustatalouden parissa laisinkaan. Kummankin yrittäjän digitaaliset valmiudet ja kyky vastata muuttuviin asiakasodotuksiin ovat kehittyneellä tasolla.

Kohti uutta
Liiketoiminta on muuttunut olennaisesti viimeisen 20 vuoden aikana digitaalisen vallankumouksen myötä. Laskut maksamme mobiililaitteella muun elämän ohessa pankkivierailun sijaan, kuten monet muutkin arjen
välttämättömät asiat. Pikkuhiljaa muutos alkaa olla välttämätöntä kaikkialla ja ulottuu
teknisten järjestelmien lisäksi myyntiin, palveluun, kehittämiseen ja ajattelumalleihin.
Jokaisen yrittäjän kohdalla lähtötilanne on
hieman erilainen, joten yksityiskohtaisen kehittämisen täytyy lähteä hieman eri asioista.
Lähtötilanteesta riippumaton kaikille yhteinen kehittämislähtökohta kuitenkin on sen
pohtiminen, mitä digitaalisuus voisi yritykselle tuottaa. Mitkä ovat niitä oman toiminnan
keskeisiä piirteitä, joihin asiakaskäyttäytymisen muutos vaikuttaa? Mitkä niitä asioita,
joissa voisi itse digitaalisten työkalujen käytöllä säästää aikaansa? Tässä ajattelussa kannattaa olla rohkea.
Usein tämän kehitystyön apuna kannattaa hyödyntää ulkopuolista digitaalisen liike-
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toiminnan kehittäjää tavalla tai toisella. Myös
aktiivinen uuden oppiminen on tärkeää, sillä
uusia palveluita, teknologioita, tapoja ja alustoja syntyy jatkuvasti ja kehityksessä voi pysyä mukana vain jatkuvalla opiskelulla.
Kuten Tuomas Kuhmonen ”Uuden ajan
maaseutuyrittäjät” -seminaarin puheenvuorossaan totesi, yrittäjyyden näkymät maa-

seudulla ovat parempia kuin vuosikymmeniin (Kuhmonen 2020). Nyt on siis aivan oikea
hyödyntää nämä näkymät tarttumalla myös
digitaalisiin työvälineisiin ja alustatalouden
mukanaan tuomiin uusiin liiketoimintamalleihin ja luoda niiden avulla kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa.

Lähteet
Digi- ja viestintävirasto. 2020. Digituki. [Viitattu 9.10.2020]. Saatavissa: https://dvv.fi/digituki
Koponen, J. 2019. Alustatalous ja uudet liiketoimintamallit. Helsinki: Alma Talent.
Kuhmonen, T. 2020. Minä väitän: Yrittäjyyden näkymät maaseudulla ovat parempia kuin
vuosikymmeniin. Uuden ajan maaseutuyrittäjät -webinaari 4.6.2020, Maaseutuverkosto.
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Tiivistelmä
Suurin osa suomalaisista yrityksistä on pienyrityksiä. Yksinyrittäjien määrä on lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuosikymmenessä. Yksin- ja mikroyrittäjiltä puuttuu usein resursseja
liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä koskee erityisesti naisyrittäjiä. Tarvitaankin uusia ja ketteriä tapoja henkilökohtaisen ammattitaidon kehittämiseen. Naisyrittäjien mahdollisuus täydennyskoulutukseen vaatii usein ajasta ja paikasta riippumatonta verkko- tai etäoppimista.
VENLA-hankkeessa on rakennettu mobiilikäyttöinen oppimissovellus – Digiliiketoiminnan Taskukoulu. Taskukoulu tarjoaa naisyrittäjille apua keskeisiin arkipäivän digimarkkinointiin liittyviin kysymyksiin. Sovellus sisältää digitaalisen markkinoinnin perustyökalut, kuten
verkkosivustot, verkkokaupan, sosiaalisen median, sähköisen mainonnan, sisällöntuotannon, tietosuojan ja back office -työkalut.
Artikkelissa käsitellään Taskukoulua ja sen mahdollisuuksia verkoston tuen antamiseen
sekä pohditaan kuinka Taskukoulu voisi toimia verkostoitumisen välineenä nyt, kun lähes
kaikki vuorovaikutus on koronakriisin vuoksi siirtynyt verkkoon. Artikkeli avaa myös naisyrittäjien tilannetta yleensä, verkko- ja etätoteutuksien asettamia vaatimuksia oppimateriaaleille ja haasteita vuorovaikutukselle.
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2000-luvun Suomi on pienyritysten maa.
Työvoimatutkimuksen mukaan työnantajayrittäjistä 69 prosentilla oli korkeintaan viisi työntekijää. Lisäksi yksinyrittäjien määrä on
lähes kaksinkertaistunut tällä vuosituhannella (Pärnänen & Sutela 2018, 23; Melin 2020).
Yksin- tai mikroyrittäjän toiminta perustuu tämän henkilökohtaiseen ammattitaitoon. Liiketoiminnan kehittämisessä ongelmana kuitenkin on usein resurssien – pääasiassa ajan – riittämättömyys. Tämä koskee
erityisesti nuoria naisyrittäjiä, joilla on usein
haasteita sovittaa yhteen työ, perhe ja vapaa-aika: esimerkiksi koulutukseen pääseminen saattaa olla vaikeasti järjestettävissä eikä muukaan ulkopuolinen tuki ole aina
helposti saatavilla. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018). Naisyrittäjillä myös verkostoituminen voi olla vaikeaa, erityisesti jos he työskentelevät kotikonttoreissa (Pelkonen 2016, 59).
Nämä seikat ovat lähtökohta VENLA-hankkeelle, joka toteutettiin vuosina
2018–2020. Hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalleja, joilla tuetaan naisyrittäjiä liiketoiminnan kasvattamisessa sekä
tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen osallisuuden lisäämisessä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018.) Hankkeessa tehtiin kaksi toimintamallin pilotointia: joustavaa yritysvalmennusta ketterässä koulutuskokonaisuudessa
sekä itsenäiseen opiskeluun tarkoitettu Digiliiketoiminnan Taskukoulu (VENLA 2020).
Tässä artikkelissa käsittelemme Taskukoulua ja sen mahdollisuuksia verkoston tuen
antamiseen. Kuvailemme aluksi Taskukoulua lyhyesti, minkä jälkeen siirrymme kohderyhmän tarkasteluun. Kirjoitamme sekä
naisyrittäjien tilanteesta yleisesti että erityisesti naisista yksinyrittäjinä. Paneudumme
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myös verkostoitumisen tarpeeseen ja mahdollisuuksiin.
Naisyrittäjien mahdollisuus täydennyskoulutukseen vaatii usein verkko- tai etäoppimista, jota on viime vuosina siirretty
yhä enemmän mobiiliin. Tämä puolestaan
asettaa vaatimuksia oppimateriaalille sekä
haasteita vuorovaikutukselle, joita molempia tarkastelemme artikkelin loppupuolella.
Lopuksi pohdimme sitä, kuinka Taskukoulu
voisi toimia verkostoitumisen välineenä nyt,
kun lähes kaikki vuorovaikutus on koronakriisin vuoksi siirtynyt verkkoon.

Naisyrittäjien tarpeet lähtökohtana
Taskukoulu on älypuhelimeen rakennettu
oppimissovellus, jonka tarkoituksena on tarjota naisyrittäjille nopea apu keskeisiin arkipäivän digimarkkinointiin liittyviin kysymyksiin. Sitä voidaan luonnehtia ”digimarkkinoinnin ensiapulaukuksi”, jonka avulla saa
kuitenkin kokonaiskäsityksen digimarkkinointiin liittyvistä olennaisista asioista. (Toivonen & Vihtonen 2019.)
Jo hanketta suunniteltaessa yhtenä lähtökohtana oli naisyrittäjien erityisen suuri tarve opiskelun, työn ja perheen yhteensovittamiselle, mikä tuli huomioida myös menetelmissä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018).
Ratkaisuja tähän lähdettiin hakemaan Taskukoulussa ensinnäkin pedagogiikasta, jonka haluttiin tukevan mikro-oppimista (vrt.
Perämäki 2020). Koska naisyrittäjän aika on
usein tiukalla, täytyi oppimissisältö pilkkoa
pieniin, helposti omaksuttaviin kokonaisuuksiin.
Taskukoulun sisältö on rakennettu yhdessä kohderyhmän kanssa, kuitenkin tulevaisuuden osaamistarpeet huomioiden. Nai-

syrittäjille tehtiin ennakkokysely, jonka perusteella sisältöjä lähdettiin valitsemaan
työpajatyöskentelyssä. Aihealueiksi muodostuivat lopulta verkkosivut, verkkokauppa, sosiaalinen media, mainonta verkossa,
asiakkuudenhallinta, sisällöntuotanto, tietosuoja ja yrittäjän back office -työkalut. (Koivula 2019; Kamaja & Vihtonen 2020.) Nämä
aihealueet esitellään Taskukoulun etusivulla ikonien avulla (kuva 1).

Kuva 1. Taskukoulun etusivu.
(Kuvakaappaus: Heli Kamaja)

Taskukoulun kohderyhmänä ovat naisyrittäjät, jotka voivat joko olla omistajina tai johtajina 2-4 henkeä työllistävässä mikroyrityksessä tai toimia yksinyrittäjinä. Erityisesti alle
35-vuotiaat yksinyrittäjänaiset joutuvat usein
ratkaisemaan työn ja muun elämän, kuten
esimerkiksi perheen perustamisen haasteita. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018.)
Naisten ja nuorten osuus yrittäjien joukossa Suomessa on perinteisesti vähäinen,
joskin se on viime vuosina noussut. Vuonna
2017 tehdyn, kattavalla väestöotoksella suoritetun tutkimuksen mukaan vain kolmannes yrittäjistä oli naisia. Vielä suurempi ero
oli ikäluokissa. Kun palkansaajista lähes kolmannes (31 %) oli alle 35-vuotiaita, vastaava
osuus yrittäjistä oli vain 15 prosenttia. (Pärnänen & Sutela 2018, 21). Työnantajana nainen
on myös poikkeus: tuoreimmassa tilastossa
työnantajayrittäjistä naisia on neljännes (Tilastokeskus 2020). Yksinyrittäjänaisten määrä kasvoi viime vuonna 5 000:lla yksinyrittäjämiesten lukumäärän pysyessä ennallaan.
Naisyrittäjät eivät yrittäjinä toimi selkeästi millään tietyllä alalla. Siinä missä miesvaltaisin ala on rakentaminen, naisten osuus jakautuu tasaisemmin. Naisia työskenteli runsaasti mm. terveys- ja sosiaalipalveluissa,
muussa palvelutoiminnassa, maa- ja metsätaloudessa sekä tukku- ja vähittäiskaupassa
(osuus kaikissa 12–15 prosenttia). Itsensätyöllistäjänaiset työskentelivät useimmiten palvelualalla (37 %) ja kulttuurialalla tai käsityöläisinä (26 %). (Pärnänen & Sutela 2018, 20–22.)
Yrittäjien tuloerot sukupuolten välillä ovat
suuret. Kun miehistä joka neljäs kuului vuonna 2017 ylimpään tulokymmenykseen, ylsi
naisyrittäjistä tähän vain reilu 10 prosenttia. Yrittäjinä toimivat naiset ovat kuiten-
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kin huomattavasti yleisemmin innostuneita
työstään ja tyytyväisempiä siihen kuin miehet. Ero on huomattava verrattuna palkansaajanaisten kokemuksiin. (Pärnänen & Sutela 2018, 24–25, 89.)

Verkostoituminen kasvun takana
Merkittävin yritystoiminnassa tapahtunut
muutos tällä vuosituhannella on yksinyrittäjien määrän kasvu: määrä on lähes kaksinkertaistunut kahdessakymmenessä vuodessa (Melin 2020). Vuonna 2019 yksinyrittäjiä oli
jo noin 238 000, mikä on kaksi kolmannesta
kaikista yrityksistä. Samaan aikaan 2-4 henkeä työllistävien mikroyritysten määrä on kuitenkin laskenut.
Yhdeksi syyksi mikroyritysten määrän laskuun arvellaan verkostoitumiskehitystä. Yksinyrittäjät pitävät työvoiman palkkaamista hankalana ja kasvattavat liiketoimintaansa mieluummin verkottumalla, esimerkiksi
ulkoistamalla myyntityötä tai pakkaamista (Niskakangas 2020). Myös muu verkostomainen toiminta, kuten toimeksiantojen
välittäminen, töiden jakaminen tai yhteisten hankkeiden kehittäminen on yleistä –
EU-vertailussa Suomi nousee esiin maana,
jossa yrittäjien toimiminen verkostomaisesti
on yleisempää kuin missään muussa jäsenmaassa (Pärnänen & Sutela 2018, 132). Verkostoja pidettiin hyödyllisinä etenkin niissä
tapauksissa, joissa oma osaaminen ei riitä
(Pelkonen 2016, 41).
Naisyrittäjillä verkostoituminen voi kuitenkin olla vaikeaa. Tuula Pelkosen (2016,
59) haastattelututkimuksessa kotikonttoreissaan yrittäjänä toimivien naisten verkostot
olivat vähäisiä verrattuna niihin, jotka työskentelivät toimipisteessä. Myös oman amma-
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tillisuuden kehittäminen oli vaikeampaa: he
olivat hyvin sitoutuneita perhe-elämään eikä heillä ollut mahdollisuuksia verkostoitua
tai osallistua koulutuksiin siinä määrin kuin
muilla naisyrittäjillä.
Verkostot pienyrittäjän tukena -oppaassa yrittäjän verkostot jaetaan kolmeen erilaiseen ryhmään, joita ovat liiketoiminnan ydinverkostot, hyvinvointia tukevat verkostot sekä muut yrittäjän yhteistyökumppanit (Airila
& Bergbom 2017, 6–7). Toiset yrittäjät voidaan
nähdä osana ydinverkostoa mm. erilaisten
yrittäjäyhdistysten kautta, mutta myös osana hyvinvointia tukevaa sosiaalista verkostoa. Erityisesti yhteistyösuhteet saman alan
tai lähialueen yrittäjien kanssa ovat yksin- tai
mikroyrittäjälle tärkeitä, sillä kokemusten
vaihtaminen ja muilta yrittäjiltä saatu vertaistuki voivat olla hyvin hyödyllisiä.
Lahden Seudun Yrittäjänaiset on Päijät-Hämeessä toimiva naisyrittäjien etujärjestö, joka ilmoittaa tavoitteekseen sekä verkostoitumisen vahvistamisen että vertaistukiverkoston ylläpitämisen. Yhdistys järjestää
kuukausittain verkostoitumis-, koulutus- tai
virkistymisillan jäsenilleen. (Lahden Seudun
Yrittäjänaiset ry. 2020). Yhdistyksen kautta kutsuttiin myös osallistujia Taskukoulun
suunnitteluun ja testaukseen.
Verkostot tuovat yrittäjälle paitsi taloudellista hyötyä, myös mahdollisuuksia osaamisen kasvattamiseen: niissä saa uusia oivalluksia ideoita ja pääsee parhaimmillaan
hyödyntämään muiden osaamista. Verkosto voi myös helpottaa työn ja muun elämän
yhteensovittamista. Verkostoituminen vaatii kuitenkin aikaa ja panostamista, ja siksi
yrittäjä voi kokea tämän haastavaksi. (Airila
& Bergbom 2017, 5–12.)

Verkko- ja etäopetus houkuttelee
Naisyrittäjät arvostavat korkealle oman osaamisensa kehittämistä ja pitävät sitä tärkeänä yritystoiminnassaan (Pelkonen 2016, 31).
Täydennyskoulutuksessa heitä houkuttaa
erityisesti verkko-opetus. Opiskelutapa on
joustavampi ajan ja paikan suhteen, jolloin
työn, opiskelun ja perhe-elämän yhteissovittaminen on helpompaa. Itsenäinen opiskelu koetaan tyydyttäväksi myös siksi, että
koulutustarjonnasta voi valita itselle sopivaa
ja hyödyllistä tietoa omien ammatillisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (Radovic-Markovic ym. 2009.)
Langattoman internetin saatavuus ja mobiililaitteiden, erityisesti älypuhelimien, yleistyminen on siirtänyt verkko-opetutusta yhä
enemmän mobiiliin. Mobiilioppimisen hyötynä on, että opetusmateriaali on jatkuvasti
saatavilla omasta, taskuun tai käsilaukkuun
mahtuvasta älypuhelimesta. Lisäksi jokaisella on varaa valita, millaisessa mediamuodossa tai sovelluksena haluaa materiaalinsa saatavan – oppiminen ei ole sidottu tekstiin, kirjoihin tai luokkahuoneeseen. Sisällön haku
on nopeaa: yhdellä pyyhkäisyllä tietoaineisto
on saatavilla heti. (M-Learning 2020.)
Mobiilioppimisen yhteydessä voidaan
puhua myös mikro-oppimisesta, jossa informaatiosisältö palastellaan pieniin, usein nopeaan tietotarpeeseen vastaaviin osiin. Sisältö esitetään esim. muutaman minuutin
mittaisina videoina tai nopeasti silmäiltävänä teksti- tai kuva-aineistona. (Valamis 2020.)
Mobiilissakin käyttöympäristössä on otettava huomioon pedagoginen laatu: oppimateriaalissa on oltava mielekkäitä ja oppijaa
hyödyttäviä tehtäviä, ja sisältö on esitettävä
visuaalisesti miellyttävällä ja teknisesti toi-

mivalla tavalla (Opetushallitus 2020). Käyttäjät onkin otettava mukaan kehittämään
mobiilia oppimisyhteisöä, jotta uudenlaisia
toimintatapoja syntyisi (AmmattiPeda 2020).

Vuorovaikutus aina mukana
Verkko-opetus, tapahtui se sitten millä päätelaitteella tahansa, sisältää aina vuorovaikutuksellisen elementin. On tärkeää, että osallistujat kommunikoivat esimerkiksi alustan
keskusteluosiossa. Parhaimmillaan verkko-opiskelu onkin vertaisten kesken tapahtuvaa vuorovaikutusta, jossa syntyy yhteisöllisyyttä (Kääntä 2016).
Moniin sovelluksiin ja palveluihin on lisätty keskustelumahdollisuus, vaikka se ei olisikaan ensisijainen ominaisuus. Digitaalinen
keskustelu onkin nykyään läsnä lähes kaikkialla, ja tähän on vaikuttanut erityisesti älypuhelimen käytön yleistyminen 2000-luvun
ensimmäisen vuosikymmenen puolivälistä
alkaen. (Suominen ym. 2019, 224.)
Verkkokeskusteluympäristöjä ovat chatit,
pikaviestimet (kuten WhatsApp), sähköpostit, eri verkkofoorumeiden keskustelupalstat
ja sosiaalisen median ryhmäsivut. Chateissa ja pikaviestimissä keskustelu on reaaliaikaista, sähköposteissa, keskustelupalstoilla ja
sosiaalisessa mediassa keskustelua käydään
viiveellä, ei-reaaliaikaisesti. Vastaus kuitenkin
saattaa näissä ei-reaaliaikaisissakin ympäristöissä tulla heti. (Suominen ym. 2019, 18–19.)
Keskusteluja voidaan käyttää oman mielipiteen ilmaisemiseen tai toisten mielipiteiden muokkaukseen. Joskus keskustelupalstan lukeminen voi olla myös ajanvietettä tai
omaa elämäntilannetta tai kokemuksia halutaan jakaa muille. Keskustelut ovat myös
ennen kaikkea tiedonlähde: niistä etsitään
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neuvoja ja opastusta ja kysytään esim. asioita,
joita ei hakukoneita käyttämällä löydä. (Suominen ym. 2019, 16, 19.)
Verkkovuorovaikutuksesta puuttuvat kasvokkaisen vuorovaikutuksen elementit, kuten eleet ja ilmeet, jolloin kasvokkaisviestintää pidetään usein aidompana kuin verkkoviestintää. Verkkovuorovaikutuksessa
dialoginen kohtaaminen rakennetaan vuorovaikutuksen elementeillä, joita ovat teksti,
kuvat, videot, hymiöt ja emojit. (Rahikka 2013,
50.) Verkkokeskusteluilla on usein myös negatiivinen leima, niitä ajatellaan käytettävän
kiusaamiseen ja vihanlietsontaan. Kuitenkin
keskusteluissa nousee esiin myös vertaistuki:
eläytyminen toisen asemaan ja kannustaminen. (Suominen ym. 2019, 27–28.)
Yksi Taskukoulun keskeisimmistä toiminnoista on keskustelualue, jossa naisyrittäjät
voivat kysyä neuvoa ja kommentoida (kuva
2). Sovellus myös kannustaa keskustelun käymiseen, ja moni työpajaan osallistuneista toivoi sovelluksen toimivan myös verkottumisen välineenä. Kommenteissa kuitenkin korostui se, että keskustelupalsta ja vertaistuki
eivät riitä, vaan sovelluksessa pitäisi myös olla mahdollisuus saada vastauksia asiantuntijoilta. (Koivula 2019, 38–39.)

Taskukoulusta uudenlaisia toimintatapoja
VENLA-hankkeen tavoitteena on, että nais
yrittäjä saa muilta naisyrittäjiltä päivittäistä
verkostotukea, joka auttaa uuden oppimisessa ja soveltamisessa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018). Taskukoulua lähdettiinkin alusta
pitäen kehittämään verkostoitumisajatuksen kautta. Jo ensimmäisiä sisältöjä hahmoteltiin työpajassa, johon kutsuttiin osallistujia
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Kuva 2. Taskukoulun keskustelupalsta.
(Kuvakaappaus: Heli Kamaja)

mm. Facebookin Naisyrittäjät- ja Naisyrittäjät Lahden seutu -ryhmistä (kuva 3). Työpajaa
markkinoitiin nimenomaan verkostoitumistapahtumana, jossa kerrotaan uudenlaisesta tavasta opiskella digitaalista markkinointia älypuhelimessa. Myös työpajan ajankohta
mietittiin niin, että yrittäjien olisi mahdollista
päästä paikalle. (Koivula 2019, 26–27.)
Jotta uudenlaisia toimintatapoja syntyi-

si, on käyttäjät otettava mukaan kehittämään mobiilia oppimisympäristöä (M-Learning 2020). Työpajoista saatiinkin vastauksia
ja vinkkejä Taskukoulun rakentamiseen, niin
sisällön kuin muotojenkin osalta. Keskusteluissa esitettiin toiveita sovelluksen selkeydestä ja materiaalista, esimerkiksi opetusvideoiden toivottiin olevan lyhyitä. Sovelluksen
haluttiin kertovan edistymisestä ja antavan

Kuva 3. Taskukoulun sisältöjä hahmoteltiin yhteisissä työpajoissa LAB-ammattikorkeakoulun
opiskelijoiden, naisyrittäjien ja sovelluksen kehittäjien kanssa. (Kuva: Päivi Reponen)
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positiivista palautetta.
Koronan aiheuttama kriisi on entisestään lisännyt mobiililaitteiden käyttöä. Esimerkiksi työpaikoilla pidettävät kokoukset
ovat muuttuneet verkkokokouksiksi, ja ihmiset ovat mukauttaneet omia mobiililaitteitaan uuteen tilanteeseen. Mobiililaitteet
ovat kaikkialla käytössä, ja toimintojen ja materiaalien on sovittava kaikille päätelaitteille.
(Mercier 2020.)
Kun kaikki vuorovaikutus on verkossa, se
asettaa Taskukoulun uudenlaiseen kilpailutilanteeseen. Pohdittavaksi jää erityisesti
vertaistuen toimivuus: jos yrittäjät eivät tunne toisiaan ja ryhmäytymistä ei ole tapahtunut, onnistuuko luottamuksellinen ja tuloksellinen vertaistuki ja verkostoituminen?
Lisäksi yrittäjien tietotekniset taidot vaihtelevat, joten kommunikaatio ja uusien asioiden
omaksuminen voi jäädä vajaaksi.
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Toisaalta korona-ajan aiheuttamat toimintatapojen muutokset voivat olla myös
hyödyksi, sillä verkossa toimimiseen ja mobiililaitteiden käyttöön on tullut uudenlainen rutiini. Taskukoulun edelleen jatkuvassa kehitystyössä tuleekin nyt kiinnittää erityitä huomiota materiaalin ajantasaisuuteen
ja helppokäyttöisyyteen, jotta sovellus olisi
käyttäjälleen mahdollisimman hyödyllinen
ja siten myös palkitseva.
Asiantuntijaryhmässä on pohdittu myös
sitä, tarvitaanko Taskukouluun uusia, palkinnoista ilmoittavia tai pelillisiä lisätoimintoja.
On myös mahdollista luottaa vahvaan sisältöön, sillä kuten yksi sovellusta testanneista
naisyrittäjistä totesi:

“Palkinnoksi riittää se, että saan
nopeasti tarvitsemani tiedon.”
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Tiivistelmä
LAB-ammattikorkeakoulu ja Suomen Kotiseutuliitto toteuttavat yhdessä Korjausklinikka –
kestävän rakentamiskulttuurin maaseutu -hanketta, jossa tavoitteena on edistää maaseudun ja maaseututaajamien kestävän kehityksen ja kulttuuriperinnön huomioivaa korjausja täydennysrakentamista.
Tässä artikkelissa tarkastellaan säilyttävää korjaamista ja rakennetun ympäristön jatkuvaa ylläpitoa resurssiviisaana, kestävänä käytäntönä ja arjen ilmastotekona, joka auttaa säilyttämään kunkin aikakauden rakennusten ominaispiirteet ja kulttuuriperintöä. Artikkelissa pohditaan etenkin pientalojen säilyttävää korjaamista ja ylläpitoa.

Kohti kestävää rakentamiskulttuuria
Rakennetun ympäristön jatkuva kunnossapito ja säilyttävä korjausrakentaminen ovat osa
kestävää elämäntapaa ja kulttuuriympäristön vaalimista. Kuten monilla muillakin aloilla
ja elämän alueilla, rakentamisessakin on viime vuosikymmenten aikana totuttu kertakäyttöisten tuotteiden ja materiaalien käyttöön. Kiertotalous- ja hiilineutraaliustavoit-
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teiden takia asiaan tullee vähitellen muutos.
Tässä artikkelissa tarkastellaan säilyttävää
korjaamista ja rakennetun ympäristön jatkuvaa ylläpitoa resurssiviisaana, kestävänä käytäntönä ja arjen ilmastotekona, joka auttaa
säilyttämään kunkin aikakauden rakennusten
ominaispiirteet ja kulttuuriperintöä. Artikkelissa pohditaan etenkin pientalojen säilyttävää korjaamista ja ylläpitoa. Yli 70 % Suomen

rakennuskannasta on pientaloja ja enemmistö suomalaisista asuu niissä. Ne myös
muodostavat puolet maamme kiinteistövarallisuuden arvosta. (Roti 2019) Vaikka Suomessa onkin Euroopan nuorin rakennuskanta, alkaa sekin olla jo valtaosin iässä, jossa erilaisia korjaamisen toimenpiteitä on tehtävä.
Korjausvelkaakin on kertynyt. Kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta tarvittaisiin
energiatehokkuuden ohella siirtymä säilyttävän korjausrakentamisen ja jatkuvan kunnossapidon kulttuuriin, mikä muuttaa myös
alan liiketoimintapotentiaalia.
Tällaiset lähtökohdat ovat myös LAB-ammattikorkeakoulun ja Suomen Kotiseutuliiton Korjausklinikka – kestävän rakentamiskulttuurin maaseutu -hankkeen taustalla.
Korjausklinikan tavoitteena on edistää maaseudun ja maaseututaajamien kestävän kehityksen ja kulttuuriperinnön huomioivaa
korjaus- ja täydennysrakentamista sekä tukea alan elinkeinojen uudistumista etenkin
toimialueellaan Päijät-Hämeessä.

nusomaiset piirteet ovat osa paikan henkeä
ja kollektiivista muistia.
Taloudellinen tehokkuus ohjaa silti yhä rakennetun ympäristön kehittymistä jopa ylikorostuneesti, vaikka kestävän kehityksen
agendan on nähty ainakin näennäisesti yhdistävän rakennusperinnön säilyttämisen ja
talouselämän tavoitteet (Pihlman 2007, 215).
Tavoitteet ja teot eivät kuitenkaan kohtaa. Vii-

Rakennettu ympäristö ei ole pelkkää
matematiikkaa
Kulttuuri- ja luonnonympäristön sekä ekologisten näkökulmien huomioimisesta rakennetun ympäristön kehittämisessä on keskusteltu vuosikymmeniä. Monissa strategioissa
korostuu pyrkimys rakennetun ympäristön
hallittuun muutokseen, joka säilyttää paikkojen ominaispiirteet ja ohjaa kestävään kehitykseen. (vrt. Ympäristöministeriö 2014; Ympäristöministeriö 2018.) Kun kyse on ihmisten
elinympäristöstä, hyvinvoinnin ja viihtyvyyden näkökulmat ovat oleellisia. Edellisten sukupolvien jäljet rakennetussa kulttuuriympäristössä kertovat jatkuvuudesta, sen tun-

Kuva 1. Vanhat puutaloalueet ovat kokeneet monenlaisia suunnitteluvaiheita, myös Lahden Anttilanmäki oli uhanalainen alue ennen kuin sinne
laadittiin rakennuksia ja ympäristökokonaisuutta säilyttävä asemaakava. (Kuva: Eeva Aarrevaara)
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me vuosina Suomessa huolta on herättänyt
purkubuumi, jota on verrattu jopa 1960-lukuun. Ei ole harvinaista, että vain muutaman vuosikymmenen ikäisiä tai jopa suojeltujakin rakennuksia puretaan, vaikka ne
olisivat korjattavissa. Kuten Helsingin Sanomat (26.2.2019) uutisoi: ”Vanhoja rakennuksia puretaan nyt vimmaisesti ja purkuperusteeksi käy melkein mikä vain” (Holmila 2019).
Julkiseen keskusteluun on ilmaantunut
jopa käsite purkava saneeraus, jolla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä korjaamisen
kanssa. Termillä tarkoitetaan rakennuksen
täydellistä purkamista ja tehokkaamman rakennuksen rakentamista sen tilalle. Lähiökerrostalojen purkavaa saneerausta on lanseerattu osakkeenomistajille taloudellisesti
kannattavana, koska purettujen talojen tilalle voidaan rakentaa entistä suurempia taloja (Malmberg 2018).
Tiedotusvälineiden mukaan myös omakotitaloja puretaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Purettaviksi menee sekä vanhoja
että vain muutaman vuosikymmenen ikäisiä
taloja (Vaalisto 2018; Rintala 2019). Osin tähän ohjaa kaavoitus. Vanhojen isokokoisten
omakotitonttien rakennusoikeutta on monesti takavuosikymmenien kaavoitushankkeissa kasvatettu, jolloin on kannattavampaa rakentaa paikalle useampi talo tai jopa
kerrostalo, kuin korjata vanhaa.
Toki on myös ongelmallisia sijainteja tai
aidosti korjauskelvottomia taloja, mutta hyvin usein perusteluna silti on, että vanhan
rakennuksen korjaaminen tulisi liian kalliiksi ja on taloudellisesti kannattavampaa tehdä uusi tilalle. Tällainen perustelu sivuuttaa
muut vaikutukset, ja kaiken lisäksi saattaa
nojata korjauskustannusten ylimitoittami-
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seen ja osaamattomuuteen suunnitella korjaushanke siihen soveltuvalla tekniikalla. Muita vaikutuksia kuin taloudelliset ei kuitenkaan juuri huomioida, vaikka purkaminen
aiheuttaa myös ilmastovaikutuksia ja samalla häviävät rakennukseen ja sen ympäristöön
sitoutunut pääoma, työ, materiaali sekä kulttuurihistorialliset arvot. Läheskään aina ei olisi edes taloudellisesti perusteltua vaihtaa ehjää rakennusosaa tai kokonaista rakennusta
uuteen – pahimmillaan heikompilaatuiseen
sellaiseen.
Olemassa oleva rakennuskanta ja rakennettu ympäristö on kansallisvarallisuutta,
jonka säilyttävä korjaaminen ja jatkuva ylläpito on kestävän kehityksen jokaisen osaalueen kannalta tavoiteltavaa. Huoltotoimista säästäminen on kuitenkin aiheuttanut korjausvelkaa, ja aiheuttaa yhä. Maksajaa
tällaiselle työlle ei kuitenkaan tunnu löytyvän,
vaikka samaan aikaan rakennetun ympäristön kunnossapidon laiminlyönti maksaa vuosittain 3,4–5,7 miljardia euroa. (ROTI 2019, 4.)

Rakentamisperinteestä moderneihin
materiaaleihin – ja takaisin?
Suomalaisessa rakentamiskulttuurissa tapahtui merkittävä murros 1960-luvulla rakentamisen teollistumisen ja rationaalistamispyrkimysten kautta. Sitä ennen pientalorakentaminen Suomessa nojasi pitkälti
vuosisatoja jatkuneeseen hirsirakentamisperinteeseen ja omatoimisuuteen. Rakentamisen materiaalipaletti oli yksinkertainen.
Sotien jälkeisellä jälleenrakennuskaudella
alettiin järjestelmällisesti tuottaa ns. tyyppitalojen piirustuksia, mutta nekin perustuivat vielä vastaaviin periaatteisiin, yksiaineisina ja tarkoituksenmukaisina. Vaikka termiä

kiertotalous ei tuolloin vielä tunnettu, niin
käsityövaltaisen rakentamisen aikakaudella oli itsestään selvää hyödyntää rakennusosat uudelleen. Materiaalien kierto kohteesta
toiseen oli luontevaa, rakennusosia muokattiin uudelleen sopiviksi toiseen tarkoitukseen
tai lopulta luonnonmateriaaleina kiertokulun päättyessä maatuivat niille sijoilleen. Jälleenrakennuskaudella materiaalipula ohjasi
hyödyntämään kaiken kelpoisen. (Aarrevaara 2009, 175, 188-189.)
Modernit materiaalit ja siirtymä käsityövaltaisesta teolliseen valmistukseen mullisti
asuinolot, mikä toi mukanaan paljon hyvääkin. Rakentamisen perinteen katkeaminen
aiheutti kuitenkin ongelmia, sillä vuosisatoja kehittyneiden ja koeteltujen ratkaisujen tilalle otettiin täysin uusia materiaaleja ja rakennustapoja, joita myöhemmin on
osoittautunut käyttö- ja korjauskelvottomiksi tai Suomen olosuhteissa toimimattomiksi. 1970-luvun energiakriisistä alkunsa saaneet vanhojen talojen ”perusparannukset”
aiheuttivat mittavia ongelmia rakennuskannalle, koska niissä käytettiin usein vanhoihin
rakennuksiin sopimattomia rakennusteknisiä ratkaisuja. (Mölsä 2016.)
Eivät kaikkien rakennusten elinkaaret
ennenkään olleet loputtoman pitkiä, mutta
siinä missä aikaisemmin materiaali kiersi ja
korvaava tai laajennettu rakennus istutettiin
olemassa olevaan kylä- tai kaupunkikuvaan,
viimeisten vuosikymmenten toimintatapa
on ollut lähes päinvastainen. Kertakäyttöisyys, korjaus- ja kierrätyskelvottomuus ovat
leimanneet uusia materiaaleja, eikä käyttökelpoistakaan usein pureta ehjinä irti. Kulttuuriympäristön hallitun muutoksen kannalta ongelmallista on myös, että vanhan talon

tilalle nousee monesti mittakaavaltaan monin kerroin massiivisempi ja ympäristöönsä
nähden poikkeava uudisrakennus.
Teollisen massatuotannon myötä myös
omatoimisuus korjaamisessa ja rakentamisessa on vähentynyt. Rakentamiskulttuurin
murros on hämärtänyt tietoisuutta siitä, miten vanhassa talossa asutaan ja kuinka sitä
huolletaan, ja millaisia ongelmia vääränlaisista toimista voi aiheutua.
Toisaalta samaan aikaan vastavoimana on
nähtävissä myös kasvavaa kiinnostusta ekologiseen ja kestävään rakentamiseen. Vanhojen rakennusten kunnostaminen on osaa ihmisistä kiinnostava elämäntapa, kestävyys ja
terveellisyys puhuttavat myös uudisrakentamisen puolella. Esimerkiksi Tuusulan asuntomessuilla 2020 nähdään rakennusperinteestä ammentavia taloja, jotka on rakennettu yksiaineisesti luonnonmateriaaleista
ja varustettu painovoimaisella ilmanvaihdolla. (Huusko 2019.)

Huoltovapauden utopiasta kohti
säilyttävää korjaamista ja kestävää
ylläpitoa
Rakennettu ympäristö aiheuttaa kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja on siksi tärkeässä roolissa Suomen pyrkiessä kohti hiilineutraaliutta. Rakentamisen
ympäristöohjaus Suomessa on toistaiseksi
keskittynyt rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen ja käytönaikaisten
päästöjen vähentämiseen. (Ympäristöministeriö 2020.) Päästöt eivät kuitenkaan rajoitu rakennuksen energiatehokkuuteen, vaan
ympäristövaikutukset käsittävät paljon laajemman kentän, kuten rakennusmateriaalin
valmistuksen, rakentamisvaiheen, käyttövai-
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Kuva 2. Korjausklinikka-hankkeessa yhtenä seurantakohteena on rakennuskulttuuriltaan arvokas WPK:n talo, jonka rakennushistoriallinen selvitys ja julkisivukunnostus ovat osa hanketta. (Kuva: Reetta Nousiainen)

heen, huollon ja korjausten ja lopulta loppusijoitukseen päätyvien rakennusosien kierrätyksen. Kaikkiin näihin vaiheisiin liittyy myös
energiankäyttö.
Vähähiilisyyttä toteutettaessa avainasemaan nouseekin kokonaisvaltainen resurssiviisaus. Sen toteuttamiseksi huomioon
on otettava kaikki toisiinsa kytkeytyvät osaalueet, kuten energiatehokkuus, kestävästi
tuotetut uusiutuvat energiamuodot, materiaalitehokkuus ja kestävä kulutus.
Hiilineutraaliustavoitteet edellyttävät toimintatapojen muutoksia myös rakennetussa ympäristössä, jota ei voi enää ajatella huoltovapaana eli toisin sanoen kertakäyttöisenä,
vain muutamien vuosikymmenten välien purettavana ja uusittavana. Rakennuksen elin-
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kaaren alussa syntyy rakennusmateriaalien
valmistuksen ja rakennustyön synnyttämä
”hiilipiikki”. Tämän vuoksi olemassa olevan
rakennuksen tai rakennusosan turhaa purkamista ja korvaamista uudella tulisi vähähiilisyydenkin näkökulmasta välttää. (Ympäristöministeriö 2020.) Yhä monin paikoin valloillaan on silti tapa, että muutaman kymmenen
vuoden välein tehdään massiiviset peruskorjaukset, joissa kaikki laitetaan uusiksi. Ylimitoitetulta purkamiselta ja kaiken uusimiselta
voisi myös välttyä, kun huolto- ja korjaustoimenpiteitä tehtäisiin jatkuvasti ja oikea-aikaisesti. (Nurmela 2011, 30.)
Ylikorjaaminen ja turha uusiminen ei ole
resurssiviisasta. Säilyttävästä korjausrakentamisesta puhutaan silti edelleen lähinnä res-

taurointikohteiden yhteydessä. Säilyttävän
korjaamisen periaattein voidaan kuitenkin
pidentää kaiken ikäisten rakennusten elinkaaria, säästää materiaaleja, pienentää korjausrakentamisen hiilijalanjälkeä ja parantaa laatua.
Säilyttävän korjaamisen edessä on myös
esteitä, kuten kertakäyttöisten tuotteiden
ja materiaalien käyttö. Niitä ei voi huoltaa ja
korjata, eikä pahimmassa tapauksessa edes
kierrättää. Kuitenkin niiltä osin kuin rakennuksissa on aiemmin käytetty kertakäyttöistä materiaalia, sellaisen voi jatkossa korvata korjauskelpoisella. Toinen ongelma liittyy
totuttuihin toimintatapoihin ja osaamiseen.
Kun on totuttu uusimisen kulttuuriin, myös
korjauskelpoinen uusitaan samasta tottumuksesta.

Tiedon lisäksi tarvitaan osaamista ja asennemuutoksia
Tietoa säilyttävästä korjaamisesta on tuotettu, mutta se on joskus vaikeasti löydettävissä.
Usein on hankala saada luotettavia neuvoja
siitä, miten kunnostaa vanha talo ilmastoystävällisesti pilaamatta vanhaa rakennusta ja
sen ominaispiirteitä. Koska materiaalit ja rakennusfysiikka ovat maallikolle usein vieraita, päätösten tekeminen korjaamisen ja purkamisen sekä täydellisen saneerauksen ja
riittävän kunnostamisen välillä on vaikeaa.
Korjausklinikka-hankkeen tavoitteet ovat
pitkälti viestinnällisiä. Tietoisuus vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista ympäristöön
auttaa tekemään valveutuneita valintoja. Lisäksi tarvittaisiin taitoa suunnitella ja toteuttaa toisin. Säilyttävän korjaamisen osaaminen on pitkään ollut katoavaa, eikä siihen
enää kouluteta juuri missään.

Monia huolto- ja korjaustoimenpiteitä
on myös mahdollista tehdä tai opetella tekemään itse. Ihmiset tarvitsevat kuitenkin
rohkaisua ja tukea omatoimisuuteen. Siihen,
mitä ei syystä tai toisesta tehdä itse, tarvitaan ulkopuolisia palveluita. Mutta samalla kun kiinnostus ekologiseen korjaamiseen
ja rakentamiseen on kasvussa, tarjonta on
edelleen marginaalista. Esimerkiksi vanhan
rakennuksen ominaispiirteet ja säästävän
korjausperiaatteen huomioivalle korjaustapaohjeelle tai konsultaatiokäynnille on haastavaa löytää osaavia tekijöitä.
Säilyttävä korjausrakentaminen ja kiertoja jakamistalous tarjoaakin liiketoimintojen
kannalta monia mahdollisuuksia. Pitkälti uudisrakentamisen ehdoilla toimineilla markkinoilla on potentiaalia mm. korjauskonseptien
ja tuoteosakaupan kehittämisen kautta lisätä palvelutarjontaa myös pienimuotoisemman, räätälöidymmän ja käsityövaltaisemman korjausrakentamisen saralla. (Ympäristöministeriö 2007).
On jo nähtävissä, että elinkeinoista ja ruohonjuuritasolta nousee uudenlaista toimijuutta, mutta ne ovat vielä marginaalissa ja
edellyttäisivät sekä ammattilaisten tietotaidon lisäämistä, että kiinteistöjen omistajilta
hoksaamista uusiin ajattelumalleihin ja toimintatapoihin. Uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi yritysten tulisi kyetä muokkaamaan tuotteitaan ja palveluitaan paremmin
uusiin ympäristöihin sopiviksi sekä kehittyä
yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Korjausklinikka-hankkeen tulevilla toimenpiteillä kannustetaankin myös alan
osaajia ja yrittäjiä kehittämään liiketoimintaa kestävää kehitystä tukevaan palvelutarjontaan ja verkostoitumaan keskenään.

117

Lähteet
Aarrevaara, E. 2009. Maaseudun kulttuuriympäristön muutos ja suunnitteluprofessio
1900-luvulla. Väitöskirja. Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-22-9842-6
Holmila, P. 2019. ”Meillä on liian huono patinan sieto” – vanhoja rakennuksia puretaan nyt
vimmaisesti ja purkuperusteeksi käy melkein mikä vain. Helsingin Sanomat. 26.2.2019. [Viitattu 10.7.2020]. Saatavissa: https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006011254.html
Huusko, M. 2019 Tuusulan asuntomessuille valmistuu liimattomia puuelementtitaloja – ”Uretaanipurkeilla ei ole työmaalle mitään asiaa”. Rakennuslehti. 5.7.2019. [Viitattu 10.7.2020]. Saatavissa: https://www.rakennuslehti.fi/2019/07/tuusulan-asuntomessuille-valmistuu-liimattomia-puuelementtitaloja/
Malmberg, L. 2018. Hallitus esittää: Kerrostalon saa purkaa, vaikka osa asukkaista vastustaisi – Lakimuutoksen toivotaan tiivistävän lähiöitä. Helsingin Sanomat. 25.10.2018. [Viitattu
10.7.2020]. Saatavissa: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005876723.html
Nurmela, M. 2011. Mietiskelyä peruskorjauksesta. Teoksessa: Putkonen, L. (toim.) Asiasta toiseen. Kirjoituksia restauroinnista ja rakennussuojelusta. Museovirasto ja Rakennustieto Oy.
30–32.
Pihlman, S. 2007. Museo ja ympäristö. Teoksessa: Kinanen, P. (toim.) Museologia tänään. Suomen Museoliiton julkaisuja 57. 210–234.
Mölsä, R. 2016. Näin Suomi homehtui – hyvä rakentamistapa sai aikaan pahaa jälkeä. Rakennuslehti 2016 / 6. [Viitattu 30.8.2020]. Saatavissa: https://www.rakennuslehti.fi/2016/06/
nain-suomi-homehtui-hyva-rakentamistapa-sai-aikaan-pahaa-jalkea/

118

Rintala, M. 2019. Omakotitaloja puretaan entistä kiivaammalla tahdilla. IS Taloussanomat. 11.11.2019. [Viitattu 10.7.2020]. Saatavissa: https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/
art-2000006300909.html
ROTI Rakennetun ympäristön tila 2019. [Viitattu 10.7.2020]. Saatavissa: https://www.ril.fi/media/2019/roti/roti_2019_raportti.pdf
Vaalisto, H. 2018. Omakotitaloja jyrätään nyt maan tasalle – alan konkari: En muista tällaista
purkuvimmaa. IS Taloussanomat. 30.7.2018. [Viitattu 10.7.2020]. Saatavissa: https://www.is.fi/
taloussanomat/art-2000005774299.html
Ympäristöministeriö. 2007. Korjausrakentaminen strategia 2007–2017. [Viitattu 10.7.2020].
Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41388
Ympäristöministeriö. 2014. Suomen kulttuuriympäristöstrategia ja sen toimeenpano-ohjelma. [Viitattu 10.7.2020]. Saatavissa: https://www.ym.fi/kulttuuriymparistostrategia
Ympäristöministeriö. 2018. Strategia 2030. [Viitattu 30.8.2020]. Saatavissa: https://www.ym.
fi/fi-fi/ministerio/tavoitteet_ ja_tulokset/Strategia_2030
Ympäristöministeriö. 2020. Vähähiilinen rakentaminen. [Viitattu 10.7.2020]. Saatavissa:
https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Vahahiilinen_
rakentaminen

119

Anna Pajari & Annukka Heinonen

Jätelavalta palkintovitriiniin
2ND ROUND – JÄTELAVALTA PALKINTOVITRIINIIN
Toteutusaika

1.9.2019–30.11.2020

Rahoitus

Euroopan aluekehitysrahastowww

LABin rooli

Toteuttaja

Projektin kotisivu

https://lab.fi/fi/projekti/2nd-round-jatelavaltapalkintovitriiniin

Tiivistelmä
Kestävä tapahtumatuotanto, materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys, ovat menettelytapoina tuttuja jo monille tapahtumatuotannossa, mutta miten kiertotalouden ratkaisujen
avulla tapahtumista voitaisiin tehdä vieläkin kestävämpiä? Seuraava askel ympäristövastuullisuudessa voisi olla tapahtumissa syntyvän jätteen hyötykäyttö seuraavissa tapahtumissa uusien tuotteiden muodossa.
2nd Round – jätelavalta palkintovitriiniin -projekti pilotoi keinoja hyödyntää tapahtumissa
syntyvää jätettä urheilukilpailuihin tarkoitetuissa mitaleissa, palkinnoissa ja kylteissä. Artikkelissa käsitellään vastaavia tuotteita ja potentiaalisia liiketoimintamahdollisuuksia tapahtumatuotannon pk-yritysten ja päijäthämäläisten urheiluseurojen näkökulmasta.
Projektissa tehtyjen kartoitusten ja haastatteluiden perusteella yleinen asenne kierrätystä ja kestäviä tapahtumia kohtaan oli varsin myönteistä kaikissa kohderyhmissä. Vastaajien
mielestä pilottituotteet olivat tervetullut lisä olemassa olevien vaihtoehtojen rinnalle. Kierrätettyjen materiaalien käyttö aiheuttaa usein lisäkustannuksia ja monille ratkaiseva tekijä on edelleen hinta. Suuri kysymys on, kuinka saada asiakkaat näkemään vihreiden tuotteiden lisäarvo.
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Johdanto
Kestävä tapahtumatuotanto on ajatuksena
jo tuttu käsite alan toimijoille. Tähän asti esimerkiksi kierrätystä ja jätteen vähentämistä on kuitenkin alan ja alueen pk-yrityksissä
toteutettu lähinnä taloudellisista syistä eikä
niinkään strategisena valintana. Asiakkaat
suhtautuvat ekologisuuteen periaatteessa
positiivisesti, mutta ainakaan vielä siitä ei olla valmiita maksamaan lisähintaa. Millainen
rooli pienillä ja keskisuurilla tapahtumatoimijoilla, esim. tapahtumien rakentajilla, on
alan kehitystyössä kestävämpään suuntaan?
Voivatko ne vaikuttaa alan kehitykseen aktiivisesti omalla toiminnallaan ja luoda uusia
tuotteita ja palveluita, joista voisi rakentua
tapahtuma-alan ”uusi normaali”?
2nd round – jätelavalta palkintovitriiniin
-projektissa kartoitettiin mahdollisuuksia löytää keinoja hyödyntää tapahtumissa syntyvää jätettä. Koska Lahti on tunnettu urheilukaupunki, jätemateriaaleista haluttiin
valmistaa ja pilotoida nimenomaan urheilukilpailuihin tarkoitettuja mitaleja ja palkintoja sekä kylttejä. Kokeiluympäristöksi valikoitui
kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma
SELL Student Games 2020, sillä tapahtumalla ei ole omia vakiintuneita palkintoja. Tässä artikkelissa käsitellään päijäthämäläisten toimijoiden – niin tapahtumien järjestäjien ja rakentajien kuin eri urheiluseurojen
edustajienkin – ajatuksia jätteistä valmistettaviin tapahtumien pientuotteisiin ja niiden
valmistamiseen sekä kestäviin tapahtumiin
liittyen. Alueen toimijoiden ajatuksia on selvitetty haastatteluin ja kyselyin.

Ympäristökysymykset ja kestävä
tapahtumatoiminta
Ympäristön kantokyky on koetuksella, joten totuttuihin toimintatapoihin tarvitaan
muutosta. Myös yrityksiltä vaaditaan aktiivista toimintaa ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Nykyisin yritysvastuu onkin jo
olennainen osa isompien yritysten strategiaa.
Vastuullisuudesta on tullut etenkin pörssi- ja
vientiyrityksille yksi koko liiketoiminnan uskottavuuden perusta, ja siihen liittyviä vaatimuksia ja kriteerejä on ulotettu myös alihankintaverkostoihin sekä pieniin ja keskisuuriin
yrityksiin. (Helsingin seudun kauppakamari 2019.) Suomen yritysvastuuverkosto FIBS
ry:n Yritysvastuu 2019 -tutkimuksen mukaan
99 % yrityksistä uskoi vastuullisuuden olevan oman liiketoiminnan kannalta olennainen tekijä. Samalla lähes 90 % kyselyyn vastanneista noin 200 yritysjohtajasta ja -asiantuntijasta ilmoitti ilmastonmuutoksen olevan
omalle organisaatiolleen tärkeä tai erittäin
tärkeä vastuullisuuden painopistealue seuraavan vuoden aikana. (FIBS 2019.)
Ilmastonmuutoksen lisäksi suurimpia ympäristöongelmiamme ovat toisaalta luonnonvarojen tuhlaileva käyttö ja ylikulutus,
toisaalta yhä kasvava jätteen määrä. Maailman ylikulutuspäivä on viime vuodet ollut elokuun alussa. Suomessa se oli vuonna
2019 jo 5. päivä huhtikuuta. (WWF 2020.) Sitran (2019) mukaan suomalainen kulutus ja
tuotanto eivät voi enää perustua luonnonvarojen rajattomaan käyttöön, vaan kestävän tason ja Pariisin ilmastosopimuksen (Eurooppa-neuvosto 2020) tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan kiertotaloutta. Keskeisiä
keinoja tässä ovat materiaalien saaminen
kiertoon, tuotteiden materiaalitehokkuus se-
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kä kiertotalouden liiketoimintamallien käyttöönotto. EU-tasolla kiertotalouden avulla tavoitellaan jätemäärien puolittamista vuoteen
2030 mennessä. (Euractiv 2020.) Yksi iso kysymys materiaali- ja energiatehokkuuden sekä
jätteen minimoimisen lisäksi on, miten kiertotalouden avulla voitaisiin kehittää uutta liiketoimintaa. Kiertotalouden liiketoimintamalleihin katsotaan kuuluvaksi varsinaisten
korjaus-, kunnostus- ja kierrätyspalveluiden
lisäksi myös erilaiset jakamisalustat sekä keinot tyydyttää asiakkaan tarpeet tuotteiden
sijaan erilaisten palveluiden avulla. (Sitra &
Accenture 2018.) Miten em. ympäristöongelmat voidaan ottaa huomioon tapahtumatoiminnassa? Miten kiertovtalouden ratkaisujen avulla tapahtumista voisi tehdä kestävämpiä?
Tapahtumilla on sekä valtakunnallisesti
että myös Päijät-Hämeessä paikallisesti tärkeä merkitys, ja tapahtumien, kokousten ja
kongressien fasiliteettien kehittäminen nähdään tärkeänä osana myös Päijät-Hämeen
matkailu- ja tapahtumastrategiaa. (FCG
Suunnittelu ja tekniikka oy 2016.) Työtä tapahtuma-alan kehittämiseen kestävämpään
suuntaan on tehty jo vuosia. Hyvä esimerkki
on vuoden 2017 Lahden MM-kisat, joiden ym-

Kuva 1. Positiivinen kierre (Kuva:
Annukka Heinonen, mukaellen
OpenClipart-Vectors 2019)
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päristövastuuohjelma toimii edelleen pohjana myös kansalliselle kehittämiselle. Kiertotalouden näkökulmasta on kiinnostavaa
mm. tieto, että kisoissa kaikki jätteet kierrätettiin. (Suomen Olympiakomitea 2017.) Jätemäärästä puolet poltetiin energiaksi ja
toinen puoli käytettiin materiaaleina uusien
tuotteiden valmistuksessa. (Sustainability report 2020.) Nykyisin Suomen Olympiakomitea tekee yhteistyötä Sitran kanssa. Tavoitteena on valtavirtaistaa kestävät kiertotalousratkaisut urheilun tapahtumatoiminnassa.
(Sitra 2018.) Tapahtumien ympäristövastuullisen toteuttamisen tueksi on tuotettu useita
erilaisia ohjeita ja oppaita. Yksi tällainen on
Suomen Olympiakomitean kanssa kehitetty
tapahtumien ympäristöhallinnan Ekokompassi-työkalu (Ekokompassi 2019), jota on
käytetty monien tunnettujen urheilutapahtumien ympäristövastuullisuuden suunnittelussa ja arvioinnissa. Myös Suomen suurimmat kaupungit ovat ohjeistaneet kestävän
(urheilu)tapahtuman järjestämisestä. (Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2014.)
Myös Sitra on julkaissut ohjeistuksen, kuinka suunnitella ja toteuttaa ympäristöllisesti
kestävä tapahtuma. (Sitra 2018.)

Tavoitteena on positiivinen kierre: Kun ympäristömyötäisten tuotteiden ja ratkaisujen
tarjonta lisääntyy, niiden hinta laskee, mikä
puolestaan lisää kysyntää. Keskiössä on aina
asiakkaiden asenne ja ympäristömyötäisten
tuotteiden tarve.

Kokeiluja: pientuotteita jätteestä
Tavoitteet ja lähtötilanne
Kestävien tapahtumien toteuttamisessa jätteen kierrättäminen on tärkeää. Seuraava
askel ympäristövastuullisuudessa voisi olla
tapahtumissa syntyvän jätteen hyötykäyttö seuraavissa tapahtumissa uusien tuotteiden muodossa. Sen vuoksi 2nd round – jätelavalta palkintovitriiniin -hankkeen johtavana
ajatuksena onkin ideoida ja kehittää tapoja
uusiokäyttää ja kierrättää tapahtumien materiaaleja ja löytää uudenlaisia kierrätysmateriaalien käyttömahdollisuuksia tapahtumien
pientuotteiden - kuten mitalien, pokaalien ja
opasteiden – tuotannossa. Pilottituotteiden
valmistuksessa hyödynnetään mm. 3D-tulostusta sekä ruiskuvalumenetelmiä. Kokeilujen ja prototyyppien avulla testataan tuotteiden valmistusprosessi sekä demonstroidaan
tuotteiden laatu ja mahdollisuudet tapahtuma-alan toimijoille. Tavoitteena on myös selvittää siihen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia: onko kierrätysmateriaaleista valmistetuilla tuotteilla kysyntää ja voisiko niiden
avulla luoda liiketoimintaa?
Mahdollisimman realistisen ja ajankohtaisen kokonaiskuvan saamiseksi tapahtumatoiminnasta hankkeessa haastateltiin paikallisia messutoimijoita, tapahtumajärjestäjiä ja
urheiluseuroja, samoin kuin kunnallisia tapahtumatoimijoita sekä kiertotalouden pa-

rissa toimivia organisaatioita. Kuvan täydentämiseksi tehtiin vielä kaksi lisähaastattelua:
tapahtumatoimisto Helsingistä, joka käyttää alihankkijanaan myös päijäthämäläisiä
tapahtumarakentajia, sekä lahtelainen kansainvälisilläkin markkinoilla toimiva teollisuusyritys. Kaikkien keskustelujen teemana
oli kiertotalous sekä yleensä muutokset, joita tekijät olivat alallaan havainneet.
Haastatteluissa kävi selkeästi ilmi, että ala
on alueella pirstaloitunutta sekä hyvin monitahoinen ja -muotoinen. Erilaisia toimijoita on paljon ja kilpailu kovaa. Myös asiakassuhteet ovat aiempaa lyhyempiä, ja kilpailutusta tehdään nopeammalla syklillä kuin
ennen. Päijäthämäläisten tapahtumarakentajien asiakaskirjo on samalla laajentunut pääkaupunkiseudulle tai jopa globaaleihin toimijoihin. Toisaalta paikallisuus koetaan
myös vahvuudeksi: Toimitukset ovat nopeampia ja joustavampia kuin jos välimatka
olisi pitempi. Ala on muuttunut myös esimerkiksi siten, että messurakenteiden rakentamisesta ollaan osittain siirtymässä uudenlaiseen elämysten luomiseen ja tunteiden herättämiseen. Myös toimijaverkoston
rakenne on muuttumassa: Monissa yrityksissä tapahtumien järjestämistä on ulkoistettu tapahtumatoimintaan erikoistuneille
kumppaneille. (Pajari & Heinonen 2020.) Havainnot tukevat Suomen Olympiakomitean
(2018) selvityksessä Kansainväliset urheilutapahtumat Suomessa esitettyä väitettä, että
alalla ammattimaisuuden taso kasvaa ja resurssit lisääntyvät.
Ympäristöasioihin ja kierrätykseen kaikki
haastatellut suhtautuvat varsin positiivisesti, ja tuotteiden ja materiaalien uusiokäyttö
koetaan järkeväksi. Monille alueen toimijoil-
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Kuva 2. Pilottituotteet. (Kuva: Anu Juhola)

le kierrätys on jo arkipäivää, jo ihan taloudellisista syistä. On kuitenkin paljon materiaaleja (esim. painetut tekstiilit, banderollit ym.),
joiden kierrättäminen on toistaiseksi vielä
haastavaa.
Pilotointia
2nd round-hankkeen yhtenä tavoitteena
oli siis löytää uudenlaisia kierrätysmateriaalien käyttömahdollisuuksia tapahtumien
pientuotteiden, kuten mitalien, pokaalei-
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den ja opasteiden, tuotannossa sekä toteuttaa konkreettisia kokeiluja ja prototyyppejä
tähän liittyen. Kuten johdannossa todettiin,
prototyyppien kokeilualusta oli SELL Student
Games 2020 -tapahtuma, joten projektissa
lähdettiin muotoilemaan uniikkeja tuotteita kuitenkin valittu tapahtumailme huomioiden. Muita vaatimuksia oli luonnollisesti se,
että käytettävien materiaalien tulee olla ”roskaa” eli tapahtumista syntyvää jätettä. Lisäksi
toiveena oli, että palkinnoista heijastuu alu-

eellisuus ja paikalliset arvot.
Suunnittelutiimi sai vapaat kädet kokeilla
erilaisia tapahtumien jätemateriaaleja ja niiden yhdistelmiä. Lopullisiksi valmistusmateriaaleiksi valikoitui kolme sopivinta: puu,
koska Lahti on perinteisesti ollut tunnettu
puusepänteollisuudestaan, muovi, koska
hankkeen tavoitteena oli kokeilla 3D-tulostusta ja ruiskuvalutekniikkaa sekä kolmantena metalli tuomaan mitaleihin ja palkintoihin arvokkuutta. Prototyyppejä tehtiin eri
materiaaliyhdistelmillä. Sekä mitaleissa että
palkinnoissa, kaikissa materiaaliyhdistelmäversioissa, on takana tai pohjassa ohjeet miten eri osat on helposti käsin irrotettavissa
toisistaan ja kierrätettävissä erikseen.
Pilottituotteita olivat neljä erilaista mitalia: kulta, hopea ja pronssi sekä joukkuemitali, sekä kolme pöydällä seisovaa palkintoa.
Kaikissa mitaleissa on puu-muovikomposii-

tista valmistettu pyöreä taustalevy, 3D-tulostettu muovinen kolmen harjun muodostama
kuvio joko punaisena, vihreänä, monivärisenä tai metallinvärisenä. Kaikissa mitaleissa
on myös metallinen laatta, johon on kaiverrettu SELL GAMES 2020. Palkintojen jalustana on käytettyä puuta tai puukomposiittia, ja
sen päällä on 3D-tulostettu muovinen Lahden radiomastoja muistuttava yläosa. Yläosa
on joko keltainen, harmaa tai punainen. Kaikissa jalustoissa on samanlainen metallilaatta kuin mitaleissa.
Kylttien ja opasteiden osalta kriteerit olivat
samat kuin mitaleilla ja palkinnoilla. Opasteversioita syntyi kolme. Ne kaikki voidaan valmistaa hävikkivanerista ja/tai 3D-tulostamalla. Kaikissa on taustalla myös sama periaate:
raami on valmistettu jätemateriaalista ja siihen kiinnitettävä informaatio-osa on vaihdettavissa aina uudelleen.

Kuva 3. Pöytäkyltin pidike on 3D-tuloste. (Kuva: Toni Leivonen)
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Palaute
Alun perin mitaleja ja palkintoja oli tarkoitus esitellä mm. paikallisten urheilujoukkueiden harjoituksissa ja muissa sopivissa tilaisuuksissa sekä SELL Student Games 2020
-tapahtumassa. Koronan takia kuitenkin kevään kaikki tilaisuudet peruttiin, joten esittely piti tehdä sähköisesti. Sen vuoksi tehtiin
esittelyvideo, jossa muotoilijat paitsi esittelivät kyseiset tuotteet, myös kertoivat niiden
tarinan: miten idea syntyi, miten ja mistä materiaaleista ne on tehty, miten ne voi purkaa
osiin ja kierrättää edelleen. Videon katsottuaan pääsi tekemään verkkokyselyn, johon
oli valittu neljä eri mitalia ja kolme palkintoa
valokuvina. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä
mielipiteitä sekä mitalien ja palkintojen ulkonäöstä mutta ennen kaikkea myös siitä
mielikuvasta, jonka tuotteiden valmistaminen jätteestä sekä niiden uudelleenkierrätys vastaajissa herättää. Linkki videoon kyselyineen lähetettiin seurojen edustajille sähköpostitse sekä sosiaalisen median kautta.
Kysely tehtiin aikavälillä 9.6. – 1.7.2020. Kyselyyn vastasi 34 urheilun parissa eri rooleissa
toimivaa henkilöä. Ikähaitari oli alle 10-vuotiaista yli 60-vuotiaisiin. Naisia vastanneista oli
62 % ja miehiä vastaavasti 38 %. Seuraavassa
tuloksia käsitellään vain olennaisilta osin. Koko raportin Tapahtumatoimijakyselyn tuloksista (Juhola et al. 2020) voi lukea 2nd round
-projektin verkkosivuilta.
Kyselyyn vastanneiden mielestä palkinnoissa tärkeintä on palkinnon uniikki ulkonäkö, ympäristöystävällisyys ja hinta. Taustatekijöistä suurin merkitys oli vastaajan roolilla:
Urheilijat arvostivat palkinnon ulkonäköä ja
ympäristöystävällisyyttä, kun taas valmentajat ja vanhemmat arvostivat hintaa sekä
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helppoa hankittavuutta. Puolet vastanneista piti kierrätysmateriaalista valmistettua palkintoa yhtä arvokkaana kuin tavanomaista,
lähes kolmannes jopa arvokkaampana ja
vain 6 % vähemmän arvokkaana. Kaiken kaikkiaan palkintoja pidettiin huomiota herättävinä, kauniina ja omaperäisinä.
Myös kierrätysmateriaaleihin suhtauduttiin todella positiivisesti: Asteikolla 1 negatiivisesti – 5 positiivisesti keskiarvoksi tuli 4.7.
Taustatekijöistä vain iällä oli merkitystä: vain
yli 60-vuotiaille keskiarvo jäi alle 4 (3.7), kun
taas ikäryhmissä alle 10 vuotta, 16-19 v. ja 2030 v. keskiarvo oli täydet 5. Myös se, että palkintojen osat voidaan kierrättää edelleen sai
positiivista palautetta: keskiarvo 4.3. Jopa 91
% vastanneista halusi mieluummin kierrätetyistä materiaaleista valmistetun kuin tavanomaisen palkinnon: naisista sellaisen halusivat kaikki, miehistä 71 %. Ikä korreloi samantyyppisesti kuin edellä: 30 % yli 60-vuotiaista
halusi mieluummin perinteisen palkinnon.
Toisaalta vastauksissa korostui myös hinnan
merkitys: tuote ei saa maksaa liikaa. Avoimissa palautteissa kiiteltiin ulkonäön ja yksilöllisyyden lisäksi uutta hyvää ideaa ja ympäristömyötäistä ajattelua. Joku vastaajista mainitsi
myös, että idea sopii hyvin ympäristökaupungin imagoon, ja joku toinen toivoi tällaisia
palkintoja varsinkin kuntien ym. julkisen sektorin käyttöön.
Myös tapahtumatoimijoille suunnatussa kyselyssä sekä haastatteluissa pilottituotteisiin suhtauduttiin pääosin positiivisesti.
Haasteina tuotteiden valmistamiselle nähtiin kuitenkin mm. se, että kierrätysmateriaalien käyttäminen vaatii lukuisia työvaiheita
ja materiaalitarjonnan laatu ja määrä vaihtelee, mitkä kumpikin nostavat helposti kus-

tannuksia. Valmistaminen vaatii myös erityisosaamista ja -laitteita, mikä vaatii investointeja. Kaiken kaikkiaan kannattavuus nähtiin
ongelmallisena, sillä asiakas ei toistaiseksi ole
vielä valmis maksamaan ympäristömyötäisyydestä lisää hintaa.

Johtopäätökset
Ympäristöasioihin ja kierrätykseen suhtauduttiin siis varsin positiivisesti kaikissa kohderyhmissä. Tapahtumatoimijoilla kierrätys
ja uudelleenkäyttö on osittain jo arkea. Tuotteiden kierrättäminen vaatii kuitenkin paljon
työvaiheita kuten kunnossapito, logistiikka,
varastointi jne. Kustannukset eivät kuitenkaan saa nousta liikaa, ja kierrätyksen tulisi
olla helppo toteuttaa. Monet materiaalit kuten puu, pahvi ja muovi on helppo kierrättää olemassa olevan jätehuollon kautta. Lisäksi täytyy muistaa, että jäte on aina jonkun omaisuutta eikä siis vapaasti toisten

otettavissa tai käytettävissä. (Pajari & Heinonen 2020.)
Ratkaisut sanelevat lopulta kuitenkin asiakkaat. Osalla yritysasiakkaita on selkeitä ympäristöasioihin liittyviä vaatimuksia, mutta
osalle ainoita ratkaisevia tekijöitä ovat edelleenkin lyhyen aikavälin hinta. Hinta ja ostamisen helppous nousivat esille myös palkintoja hankkiville urheiluseuroille. Hinta ohjaa
usein ostamaan halvempia tuotteita, joiden
laatu ja kierrätettävyys ovat heikompia kuin
laadukkaampien tuotteiden ja materiaalien.
Hintakilpailun sijaan kierrätysmateriaaleista
valmistetut pientuotteet vaativatkin vahvaa
tuotteistamista, jotta asiakas saadaan ymmärtämään ympäristömyötäisten tuotteiden
lisäarvo niin, että 2nd round -projektin pilottituotteiden kaltaisista uniikeista ja ympäristöystävällisistä pientuotteista voisi todella tulla ”uusi normaali”.
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Tiivistelmä
MINT-projekti on Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien,
LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyöhanke. Hankkeen tavoitteena on luoda innovaatio- ja kokeiluekosysteemi kuntien, yritysten ja yliopistojen välille. Hanke keskittyy kuntien, yritysten ja yhteisöjen innovaatiohaasteiden ratkomiseen kokeilevalla kehittämisellä ja lisäämällä siten pk-yritysten innovaatiokykyä kunnissa. Hankkeen päätavoitteena
on vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa Etelä-Karjalan kunnissa (pois lukien Lappeenranta ja Imatra) yhdistämällä yritysten, kuntien ja yliopistojen resurssit yhteiseksi innovaatio- ja kokeiluekosysteemiksi. Tämä artikkeli esittelee Luumäellä helmikuussa 2020 toteutettua MINT-projektin ekosysteemitason pilottikokeilua. Artikkelissa kuvataan esports-tapahtuman nopeaa kokeellistä kehittämistä. Casena toimii Bonehill Gaming -esport-tapahtuma.
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Johdanto
Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatioja kokeiluekosysteemin kehittäminen -hankkeessa - MINT, on tavoitteena auttaa pienten kuntien toimijoita siirtymään kohti nopean kokeilevan kehittämisen mallia sekä
lisäämään yhteistyötä eri sektoreiden välillä. Yksi keskeinen yhteistyökumppanitaho
on Lappeenrannan Skinnarilan kampus, jossa toimivat LAB-ammattikorkeakoulu (LAB)
ja LUT-yliopisto (LUT) (MINT 2020a). Tämä
artikkeli käsittelee MINT-hankkeen ekosysteemitason pilottikokeilua, joka toteutettiin
Luumäellä helmikuussa 2020. Kokeilun kohteena oli uusi esports-tapahtuma, Bonehill
Gaming, jonka taustoihin, toteutukseen ja
hyötyihin artikkelissa keskitytään.

MINT-hankkeessa nopean kokeilevan kehittämisen caseja etsitään pienistä kunnista tarvelähtöisesti. Tämä tapahtuu lähettämällä Skinnarilan kampuksen LUTin ja LABin
asiantuntijoista koostuvat iskujoukot vierailemaan kuntien yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Vastaavasti kuntien iskujoukot
vierailevat kampuksella ja pääsevät tutustumaan siellä juuri heitä kiinnostavaan tarjontaan. MINT-hankkeen tavoitteena on myös
luoda Kokeilumestarit-toimintamalli, jonka
avulla kokeilevan kehittämisen taidot opitaan kunnissa sekä yrityksissä mestari-kisällimallia mukaillen (MINT 2020b).
Ensimmäinen iskujoukkovierailu toteutettiin marraskuussa 2019 Luumäelle, jossa käytiin päivän aikana neljän eri toimijan tarpei-

Kuva 1. Ensimmäinen ideointisessio (Kuva: Elsa Melkko).
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ta läpi. Nopein tarve löytyi Taavetin lukiosta,
joka aikoi käynnistää vuonna 2020 yrittäjyyslukion ja tarvitsi siihen ensimmäistä pilottia.
Eri pilottivaihtoehtojen pyörittelyn jälkeen
pilotiksi valikoitui esports-tapahtuma, koska esports on nuoria kiinnostava kasvuala ja
sisältää kytkennän elinkeinoelämään. Nuorten miesten keskuudessa esports on jo suositumpi kuin jääkiekko (YLE 2019). Lisäksi Luumäelle ei ollut koskaan aikaisemmin järjestetty esports-tapahtumaa. Valintaa tuki myös
se, että Skinnarilan kampukselle oli syntynyt vuoden 2019 aikana esports-alasta laajaa opiskelija- ja asiantuntijaosaamista, jonka voisi kytkeä Luumäen tapahtuman järjestämiseen (Salmela 2020).
Edellä mainittu kokonaisuus istui hyvin
MINT-toimintamalliin: haluttiin luoda uutta,
mutta aikaa ja rahaa oli niukasti käytettävissä. Tämän takia vaadittiin sektorirajat ylittävää yhteistyötä, mikä konkretisoitui Taavetin lukion, Skinnarilan kampuksen, Luumäen
nuorisotoimen, elinkeinoelämän ja Trailblazers-esports-organisaation välillä. Tämä kokonaisuus osui hyvin ekosysteemitasolla tapahtuvan kokeilevan kehittämisen viitekehykseen. Lisäksi tapahtumajärjestämisessä
vaaditaan yrittäjämäistä asennetta ja käyttäytymistä, mikä tuki tulevan yrittäjyyslukion tarpeita.
Luumäen iskujoukot (Taavetin koulun
rehtori ja yksi opettaja, kaksi Luumäen nuorisotoimen henkilöä ja 13 lukion oppilasta) tulivat LUTille tapahtuman ensimmäiseen ideointisessioon 12.12.2019. Aikaa oli niukalti, sillä
tapahtuma aiottiin järjestää jo 15-16.2.2020 ja
joululomatkin olivat vielä välissä. Rattaat lähtivät kuitenkin pyörimään vauhdilla ja tapahtuma toteutettiin suunnitellussa aikataulus-
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sa hyvin onnistuen. Seuraavassa kerrotaan,
miten tämä oli mahdollista.

Bonehill Gaming-idea ja
-kokeilusuunnitelma
Luumäen kunnan ja lukion väki sekä lappeenrantalaiset asiantuntijat tunnistivat seuraavat videopelaamiseen ja esportsiin liittyvät ongelmat/tarpeet:
• Videopelipelaajille ei ole Luumäellä
sosiaalista tapahtumaa, vaan he pelaavat pääsääntöisesti kotona, tämä
on myös laajempi ongelma eli pienillä paikkakunnilla järjestetään harvoin pelitapahtumia
• Nuorten pelaamisesta puuttuu tavoitteellisuus ja kilpailullisuus, mitä
on tarjolla perinteisessä urheilussa
• Vanhemmat eivät arvosta riittävästi
nuorten pelaamista, minkä lisäksi
esports-ymmärrys on vähäistä
• Elinkeinoelämä ei tiedä, miten se
voisi hyötyä esportsista vai voiko siitä olla jopa haittaa (esim. kytkentä
ammuntapeleihin)
Tunnistettujen ongelmien ja tarpeiden kautta selvisivät myös tapahtuman pääkohderyhmät, jotka olivat nuoret videopelaajat, nuorten vanhemmat ja paikalliset yritykset.
Ratkaisuideaksi syntyi lähiverkko- eli ns.
lani-tapahtuma, joka sisältää kilpapelaamista ja yleisöpelialueen, jolla on tuttuja pelejä
myös vanhemmille vuosikymmenten takaa.
Lanittajan ja kilpapelaajan ero on siinä, että

lanittaja ei välttämättä osallistu lainkaan kilpailuihin, vaan pelaa tapahtumassa haluamiaan pelejä. Lisäksi yleisö pääsee seuramaan tapahtuman esports-turnauksia paikan päällä ja verkossa. Tapahtuman nimeksi
ristittiin Bonehill Gaming.
Ideoinnin jälkeen päästiin nopean kokeilevan kehittämisen saloihin. Kun tapahtumaidea oli lukittu, tapahtuman toteutukseen oli
aikaa enää vajaa kuukausi. Kokeileva kehittäminen lähtee liikkeelle aina epävarmuudesta
eli asioista, joista ei ole riittävästi tietoa. Tämä
puuttuva tieto tulee hankkia kokeilun avulla
(Hassi et al. 2015).
Tunnistettiin seuraavat tietotarpeet:
• Miten paljon kysyntää tapahtumalla on?
• Mitä hyötyä eri kohderyhmät saavat?
• Saadaanko tapahtumasta kannattava?
Vastaukset kysymyksiin määrittävät, kannattaako tapahtuma järjestää jatkossakin. Tapahtuman eri osa-alueiden onnistumisen
selvittämiseksi asetettiin seuraavat apukysymykset, josta osaan määritettiin myös tavoitteet (oletukset tuloksesta):
• Miten uusi järjestäjäkokoonpano
onnistuu tapahtuman järjestämisessä nopealla aikataululla?
• Miten paljon saadaan lanittajia mukaan? (tavoite: 50)

• Kuinka moni tapahtumavieraista
osallistuu esports-turnauksiin? (tavoite: 4 Counter Strike: Global Offensive -tiimiä ja 8 NHL-pelaajaa)
• Kuinka paljon saadaan yleisöä paikanpäälle ja verkkoon? (tavoite: 100
+ 50).
• Kuinka moni tapahtumavieraista osallistuu yleisökisoihin? (tavoite: 30)
• Miten vanhempien asenne muuttuu pelaamiseen? (tavoite: melko
paljon, mikä vastaa numeroa 4 asteikolla 1-5)
• Miten hyvin yritykset lähtevät mukaan sponsorointiin? (tavoite 1000
eur yrityksiltä yhteensä)
• Millainen ”fiilis” tapahtumasta jää lanittajille, kilpapelaajille, yleisölle ja
järjestäjille? (tavoite: min 90 % haluaa järjestettävän uudestaan).
• Mikä on taloudellinen tulos? (tavoite: plus miinus nolla)
Edellä esitetyt epävarmuudet/tietotarpeet
toimivat kokeilusuunnitelman luomisen perustana. Mikäli tarvittavaa tietoa ei voi hankkia muuten kuin kokeilemalla, tehdään silloin
kokeilusuunnitelma ja toteutetaan kokeilu.
Seuraavana luotiin ns. kokeiluidea eli kuinka puuttuva tieto saataisiin mahdollisimman
nopeasti ja edullisesti. Kokeiluidea määriteltiin seuraavasti: Luodaan uusi esports-tapah-
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Kuva 2. Kokeilusuunnitelma madaltaa kynnystä toteuttaa kokeilu (mukaillen Hassi et al. 2015).

tuma hyödyntämällä Lappeenrannan Skinnarilan kampuksen opiskelijaosaamista, innokkaimpia Luumäen lukiolaisia ja muita
edullisia tai ilmaisia resursseja kuten pelikoneita. Lisäksi houkutellaan mukaan paikallista elinkeinoelämää.
Koehenkilöinä toimivat tapahtumaan
osallistuvat henkilöt eri kohderyhmistä. Kokeilevassa kehittämisessä prototyyppiä tar-
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vitaan konkreettisen käyttäjäkokemuksen
luomiseksi. Ensin luotiin ns. nopeaksi prototyypiksi tapahtumakäsikirjoitus, jota mielikuvaharjoiteltiin läpi. Tämän jälkeen järjestettiin kenraaliharjoitus, jossa testattiin tulevia esports-turnauksia sekä yleisöpelialuetta.
Viimeisessä prototyyppivaiheessa Bonehill
Gaming -tapahtuma toimi itsessään prototyyppinä.
Tiedon keräämisen tavoiksi määritettiin
elinkeinoelämältä saatavat sponsorieurot, lanittajien määrä (ilmoittautuneet & toteuma),
kilpapelaajien määrä (ilmoittautuneet & toteuma), yleisömäärä (lasketaan), yleisöpelialueen kisoihin osallistuneiden määrä, verkon katsojamäärät (Twitch-palvelun tilastot)
ja palautteet eri kohderyhmiltä.
Kokeilun analysointivaiheessa tavoitteita
ja toteumaa verrataan toisiinsa. Lisäksi arvioidaan, miten hyvin tietotarpeet täytettiin sekä missä osa-alueissa tapahtumassa jää eniten parannettavaa ja miten niitä voidaan seuraavaan vastaavaan tapahtumaan parantaa.
Kokeilu raportoidaan eri sidosryhmille; tärkeimmille kasvotusten ja lopuille sähköisesti. Lopuksi päätetään jatkosta, että toteutetaanko uudestaan ja jos toteutetaan niin milloin ja millaisena.
Tapahtuman hyödyllisyyden arvioimisen
lisäksi kokeilu toteutettiin myös Taavetin yrittäjyyslukion näkökulmasta eli miten hyvin
esports-tapahtuman järjestäminen vastaa
yrittäjyyslukion tavoitteita. Tässä peilataan
toisiinsa yrittäjyyslukion tavoitteita ja tapahtumajärjestämiseen liittyviä tehtäviä ja oppeja. Koehenkilöinä ovat järjestämisessä mukana olevat rehtori, opettaja ja oppilaat, joita
kaikkia haastatellaan.

Taulukko 1. Kokeilun analysointi.

Miten Bonehill Gaming -tapahtuma
toteutui?
Bonehill Gaming -tapahtuma onnistui yli
odotusten. Paikan päällä ja verkossa tapahtuma tavoitti yli 600 henkilöä ja sponsorirahaa saatiin yli tuplasti tavoitteeseen verrattuna, n. 2 400 €. Tapahtumaan osallistujista 98 % haluaisi tapahtuman toistuvan
myös jatkossa. Tunnelma paikan päällä oli
erinomainen, mikä välittyi valaistuksesta ja
rekvisiitasta sekä ihmisten iloisista kasvoista ja innostuneesta puheensorinasta. Tapahtuma kiinnosti nuorten lisäksi etenkin
lapsiperheitä. Kahvioalueen yhteydessä oleva retropelialue kiinnosti niin perheen pienimpiä kuin vanhempia, jotka pääsivät takaisin oman lapsuutensa nostalgiseen tunnelmaan pelaamalla vanhoja konsolipelejä.
Myös tavoite kävijöiden asennemuutokses-

ta kilpapelaamista kohtaan toteutui paikan
päällä toteutetun kyselyn vastausten perusteella. Palautteiden perustella varsinkin moni vanhempi näki kilpapelaamisen positiivisemmassa valossa kuin aikaisemmin. Tähän vaikutti se, että vanhemmat pääsivät itse
kokemaan esports-tapahtuman ja myös itse kokeilemaan erilaisia pelejä. Tällaiselle tapahtumalle oli selvästi kysyntää Luumäellä.
Palautetta kerättiin tapahtumaan osallistujilta paikan päällä ja verkossa.
Myös järjestäjiltä ja yhteistyökumppaneiden edustajilta kysyttiin palautetta tapahtumasta. Yhteenvetona voidaan todeta, että
palaute oli positiivista ja kokemukset tapahtumasta hyviä. Esimerkiksi toivottiin järjestettävän tulevaisuudessa lisää vastaavia tapahtumia. Myös tilat ja järjestelyt saivat kiitosta.
Tapahtumaa järjestäneille Taavetin lukion
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opiskelijoille lähetettiin erillinen palautekysely, jossa pyydettiin arvioimaan mm. tapahtuman toteuttamiseen liittyviä asioita. Lisäksi
kysyttiin, mitä opiskelijat oppivat tapahtumaa järjestettäessä. Tämän kyselyn tarkoitus oli myös selvittää, kuinka tapahtumajärjestäminen istuu yrittäjyyslukion tavoitteisiin. Palautteen perusteella opiskelijat olivat
mm. oppineet monipuolisen tekemisen merkityksestä tapahtuman onnistumisen kannalta. Motivaationa opiskelijoille toimi erityisesti mielenkiinto pelejä ja lani-tapahtumia kohtaan. Yrittäjyyslukion näkökulmasta
erityisesti nousi pintaan oikeiden asiakkaiden palveleminen ja yhteistyökumppaneiden kanssa työskentely.
Taulukkoon 1 on koottu tapahtuman tavoitteet ja niiden toteuma.

Tapahtuman järjestämisen haasteet
Ilman haasteita tapahtuman järjestäminen
ei kuitenkaan toteutunut. Niitä tuotti etenkin tapahtuman markkinointi ja viestintä sekä vastuunjako projektiryhmän sisällä, vaikka opiskelijaryhmää ohjattiin ja mentoroitiin
aina tilanteen niin vaatiessa. Kokeilun perusteella havaittiin, että jatkossa samankaltaista tapahtumaa toteuttavalla projektiryhmällä on oltava selkeämmät vastuualueet ja tehtävät. Lisäksi markkinointiin saatetaan tarvita
ulkopuolista asiantuntija-apua.
Kilpapelaajien näkökulmasta NHL-turnauksessa jäi selkeästi parannettavaa, sillä
suuret televisiot ja sohvat istuinpaikkana eivät miellyttäneet kilpailijoita. Myös kilpapelivalinnat aiheuttivat jonkin verran keskustelua. Overwatch- ja Minecraft-turnaukset olisi
haluttu lisänä tapahtumaan. Yksi palautekyselyyn vastannut näki taktisen ammuntape-
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lin, CS:GOn, sopimattomana tapahtumaan.
Yleisöpelattavaa haluttiin seuraavalla kerralla
lisää ja pidempi kestoisena. Ylipäänsä toivottiin yhtä lisäpäivää tapahtumaan.

Johtopäätökset
Ensimmäisenä pilottikokeiluna Bonehill Gaming toteutui erinomaisesti, joten tuloksiin
voidaan olla tyytyväisiä. Tapahtuma syntyi
monen tahon yhteistyön ja työpanoksen tuloksena. Ilman aktiivisia nuoria sekä yhteistyötä Luumäen kunnan, yrittäjien, Skinnarilan kampuksen ja Trailblazersin välillä tapahtuma olisi jäänyt tekemättä näin nopealla
aikataululla ja toteutuneessa laajuudessa.
Bonehill Gaming-kokeilussa oli vahva tekemisen meininki sekä into tehdä asioita yhdessä.
MINT-hankkeen näkökulmasta Bonehill
Gaming tuotti toiminnalle alkusysäyksen,
koska tapahtuma herätti paljon kiinnostusta myös muissa hankkeen osatoteuttajakunnissa sekä sidosryhmissä. Vastaavia nuoria
kiinnostavia sekä yhteistyötä eri tahojen välillä lisääviä tapahtumia kaivataan muuallakin Etelä-Karjalassa – etenkin pienissä kunnissa. Pilottikokeiluna Bonehill Gaming tuotti
tulosta hankkeen tavoitteen näkökulmasta,
koska kokeilusta saadut opit voidaan jakaa
kaikkien osatoteuttajien kesken. Keskustelua
koko maakunnan kattavasta esports-kiertueesta on jo käyty kuntien edustajien kanssa ja suunnitelman edistäminen jatkuu syksyllä 2020.
Bonehill Gaming -tapahtuma oli myös hyvä esimerkki nopeasta kokeilevasta kehittämisestä, jota MINT-hankkeessa edistetään.
Samalla se tuki hankkeessa rakennettavaa
Kokeilumestarit-toimintamallia, jonka avul-

la kuntien ja yrittäjien edustajat oppivat kokeilevan kehittämisen mestareiksi.
Kokeilu palveli myös Taavetin lukion tavoitetta yrittäjyyslukion käynnistämisessä. Lisäksi projektioppimiselle ja tiimiyrittäjyydelle esimerkkinä toimivat LAB-ammattikorkeakoulun markkinoinnin osuuskunnat, johon
Taavetin lukion rehtori, opettaja, Luumäen
kunnan nuorisotoimen edustaja sekä ryh-

mä lukion opiskelijoita kävivät tutustumassa.
Maakunnan elinvoiman säilymisen ja kehittymisen kannalta on tärkeää tarjota nuorille
erilaisia mahdollisuuksia tutustua yrittäjyyteen. Kokemuksellinen projektioppiminen
esimerkiksi esportsin parissa on yksi tapa tarjota näitä mahdollisuuksia.
MINT-hankkeen etenemistä voit seurata
hankkeen nettisivuilla: www.minttiin.fi

Kuvat 3, 4 ja 5. Bonehill Gaming 15-16.2.2020. (Kuvat: Erno Salmela)
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Tiivistelmä
eSports Education Ecosystem (EEE-hanke) on Liikuntakeskus Pajulahden, LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteishanke, ja LAB-ammattikorkeakoulun ensimmäinen
hankevaltaus e-urheilun saralla.. Artikkelissa kuvataan EEE-hankkeen valmisteluun, suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä onnistumisia ja kompastuskiviä ja reflektoidaan hankkeessa saatuja oppeja ja vinkkejä e-urheiluhanketta suunnittelevan näkökulmasta. Hanketoteutuksen kuvauksen toivotaan tuovan e-urheilua tutuksi sitä tuntemattomalle ja toimivan inspiraation ja rohkaisun lähteenä e-urheiluhanketta suunnittelevalle.

Johdanto
E-urheiluhanke eSports Education Ecosystem (EEE-hanke) kehittää ja toteuttaa monialaisen ja moniammatillisen e-urheilun
koulutuksellisen toimintamallin (e-urheilun
koulutusekosysteemi). Tämän toimintamallin avulla on tarkoitus pystyä joustavasti vas-

taamaan e-urheilun toimialan kehittämisen
ja kasvun tarpeisiin. Yhtenä toimenpiteenä
luodaan uusi koulutuksen toteuttamisen tapa, jonka avulla on mahdollista tuottaa osaamista eri alojen rajapintaan syntyvälle uudelle ammattialalle – e-urheilualalle. Tämä koulutuksen toteuttamistapa mahdollistaa eri
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ikäisille ja eri asteiden opiskelijoille uudenlaisten ura- ja koulutuspolkumahdollisuuksien syntymisen.
Tämä artikkeli käsittelee niitä lähtökohtia, joilta Lahden ammattikorkeakoulu, sittemmin LAB-ammattikorkeakoulu (LAB),
lähti hanketoiminnalla hakemaan jalansijaa
e-urheilun kentältä, ja miten tässä aluevaltauksessa on onnistuttu EEE-hankeen osalta. Hankkeen toteutusta käsitellään artikkelissa kronologisessa järjestyksessä kappaleittain ja jokaisen luvun loppuun on kerätty
EEE-hankkeessa saatuja oppeja ja vinkkejä,
joita e-urheiluhanketta suunnittelevan tahon olisi hyvä huomioida. Tämän hanketoteutuksen kuvauksen toivotaan tuovan lukijalle lisää ideoita ja rohkeutta e-urheiluun
tutustumisen suhteen.
Tämä tarina, kuten monet muutkin hyvät tarinat, sisältää monia sankareita ja tämän artikkelin kautta haluamme kiittää teitä kaikkia, jotka olitte – ja olette – mukana
matkalla. Kiitos.

E-urheilu uutena hankevaltauksena
EEE-hankehakemusta kirjoitettaessa maailmalla vallitseva tilanne e-urheilun osalta
oli hyvä, ellei suorastaan lupaava. E-urheilun
markkina-arvon arvioitiin olevan jyrkässä
kasvussa (Merwin ym. 2018). Hanketta suunniteltaessa arvioitiin, että e-urheilun suosio
etenkin nuorten miesten keskuudessa tulisi kasvamaan lähitulevaisuudessa. Vuonna
2019 e-urheilu olikin jo noussut 18-29 -vuotiaiden miesten keskuudessa kiinnostavimmaksi urheilulajiksi 68 lajin joukosta peitoten
jopa jääkiekon (Virkkunen 2019).
Vaikka lähes kaikki mittarit osoittivat e-urheilun olevan nouseva trendi ja sen sisältävän
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suuren sekä monipuolisen kaupallisen potentiaalin, ei LABilla ollut aiempaa kosketuspintaa e-urheiluun. Haasteeksi ei muodostunut epäusko e-urheilun mahdollisuuksiin, sillä se nähtiin kiinteänä osana tulevaisuuden
suomalaista yhteiskuntaa, koulutuskenttää
ja työelämää, vaan tietämättömyys siitä miten e-urheilua tulisi parhaiten lähestyä ja miten päästä sisään tähän ilmiöön. Kaikki hankeideointi piti perustaa uuden tiedon varaan.
EEE-hankkeen tavoitteeksi muodostui
lopulta e-urheiluun keskittyvän ekosysteemin luominen ja kasvattaminen – eräänlainen asiantuntijuuden jakamisen ja kehittämisen keskittymä. Tämä oli luonnollinen lähestysmistapa, sillä hankkeen toteuttajista
LAB ja Liikuntakeskus Pajulahti (Pajulahti)
olivat ottamassa ensimmäistä e-urheilukosketusta ja LUT-yliopistolla (LUT) oli takana
yksi onnistunut e-urheilukokemus: Nuorista voimaa e-urheiluun -hanke (Salmela 2019).
Oli siis lähdettävä pohjalta ja tutustuttava ilmiöön ja luotava perusta, jonka päälle rakentaa tulevaisuudessa lisää osaamista. Käytännössä hankkeella haluttiin luoda uusia koulutus- ja asiantuntijayhteistyöverkostoja sekä
lisätä toteuttajien e-urheiluosaamista.
EEE-hankkeen opit ja vinkit: Mikäli kyseessä on uusi aluevaltaus, eikä aiempaa
e-urheilukokemusta ole, kannattaa lähestyä monipuolisesti alalla toimivia henkilöitä
ja tahoja. E-urheilun sisään mahtuu monipuolisia toteutusvaihtoehtoja ja näiden vaihtoehtojen selvittäminen on ensiarvoisen tärkeää, kun suunnitellaan uutta hanketta, jotta hankkeen toteutussuunnitelmasta ei tule
liian yleistä ja sekavaa. Hakemusta suunnitellessa kannattaa myös huomioida, että hanketoteuttajan ja kohderyhmän näkemys, tar-

peet sekä toiveet hankkeelle ovat luultavasti
hyvin erilaisia. Vastaanotto kohderyhmässä
voi olla nihkeä, mikäli toimintaa ei nähdä
”skenen” mukaisena.

Haasteita heti alkuun – e-urheilun
omaksuminen vaatii spesifiä
osaamista
E-urheilussa maailmanmestaruuksia voitetaan 15-vuotiaana ja eläköidytään parikymppisenä. E-urheiluasiantuntijuuden löytäminen on haastavaa, sillä e-urheilun asiantuntijat ovat nuoria. Asiantuntijoita löytyy, jos
tietää mistä etsiä, mutta asiantuntijuuden
varmentamiseen tai vertailuun ja mittaamiseen ei ole vieläkään järkeviä työkaluja. Usein
asiantuntemusta ei löydy oman organisaation sisältä. Myös EEE-hankkeessa päädyttiin palkkaamaan uusia asiantuntijoita organisaation ulkopuolelta, sillä omasta organisaatiosta ei tarvittavaa asiantuntemusta ja
resursseja löytynyt riittävästi.
Lisäksi hankkeen käynnistymistä hankaloitti se, että hankkeessa luotava ekosysteemi ei tavoitteena ohjannut tekemistä suoranaisesti vielä mihinkään suuntaan. Koska
e-urheilun koulutuksellisen ekosysteemin
kehittämiseen ei ollut yhtä ja oikeaa tapaa,
oli tehtävä päätöksiä, tartuttava rohkeasti johonkin olemassa olevaan rakenteeseen ja
integroitava siihen e-urheilua. Toteuttajista
Pajulahdella ja LUTilla oli selvimmät sävelet:
Pajulahti kehitti liikunnanohjaajan tutkintoa
e-urheiluohjaajille ja LUTilla käynnistyi Nuorista voimaa e-urheiluun -hankkeen pohjalta
e-urheiluun keskittyvän opintojakson opintojakso, jonka aikana opeteltiin toteuttamaan
ja toteutettiin erilaisia e-urheilutapahtumia.
LABissa visio ei ollut näin selkeä, mutta

jollain tavalla haluttiin toteuttaa koulutusta e-urheilun parissa ja tämän koulutuksen
avulla laajentaa ekosysteemiä, tehdä yhteistyötä LUTin ja Pajulahden, sekä myös muiden
toimijoiden kanssa. Lopulta LABilla pitkään
toiminut Tapahtumaväylä (Vihtonen 2019),
jossa opiskelijat osallistuvat eri tapahtumien
toteuttamiseen vaihtelevissa rooleissa, osoittautui oivalliseksi ympäristöksi e-urheilutoteutukselle. Joskus projektipäällikön paras
kaveri on tuuri. LABin tapahtumaväylän silloisen vastuuopettajan yhteydenotosta syntyvä toteutusmalli yhdisti kaikki hankkeen
tavoitteet yhden suunnitelman alle. Tämä
onnekas löytö mahdollisti hanketoteutuksen merkittävän toteutuksen ja ensimmäiset e-urheilutapahtumat olivat opiskelijoille
auki alle neljässä kuukaudessa. Parasta tässä löydössä oli, että molemmat tahot voittivat yhteistyössä.
EEE-hankkeen opit ja vinkit: Mikäli hankkeen toteuttajilla ei itsellään ole vahvaa e-urheilukokemusta, on hankkeen toteutuksen
kannalta äärimmäisen oleellista löytää hankkeelle sopiva e-urheiluasiantuntija. Asiantuntijaa etsiessä kannattaa huomioida vahvasti
myös henkilön muu tausta, sillä vahvaa e-urheiluosaamista löytyy monilta alle 25-vuotiailta harrastajilta, mutta hankkeissa tarvitaan
usein myös muita työelämän taitoja ja osaamista. Kannattaa myös harkita useamman
asiantuntijan hankkimista, jotta hankittava
e-urheiluosaaminen olisi mahdollisimman
monipuolista ja näkemykset kehitystyöhön
olisivat monipuolisia. Lisäksi ei kannata sivuuttaa jo olemassa olevia toteutuskanavia,
vaikka ensisilmäyksellä näillä kanavilla ei olisi mitään tekemistä e-urheilun kanssa – salli
hankkeelle mahdollisuus onnekkuuteen, se
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voi säästää paljon työtunteja!

Nopea startti hanketoiminnalle
Hanketoteutus LABin osalta keskittyi Tapahtumaväylään ja e-urheilutapahtumien tuottamisen opetteluun käytännössä. E-urheilutapahtumien osalta yhteistyökumppaniksi
valikoitui Trailblazers e-urheiluseura. Kaikkiaan kahden vuoden aikana Trailblazers järjesti yli kymmenen e-urheilutapahtumaa,
joihin opiskelijat olivat tervetulleita harjoittelemaan ja kehittämään taitojaan. Näistä
tapahtumista suurin olisi kerran vuodessa
järjestettävä Skynett Langames, jonka kautta hankkeen ekosysteemi laajenisi jälleen –
Skynett Langamesin järjestäjänä toimii Skynett Ry. Skynett Langames toimisi hankkeelle päätapahtumana, joka yhdistää kaikki
ekosysteemin palaset: Pajulahden opiskelijat
saapuisivat toteuttamaan tapahtumaa osana omia opintojaan, LUT-yliopiston opiskelijat toteuttaisivat osan Skynett-tapahtumasta
ja LABin opiskelijoita rekrytoitaisiin Tapahtumaväylän kautta tapahtumaa toteuttamaan
monipuoliseen tehtäväkirjoon.
Toteutuksessa päästiin vähän turhankin nopeasti vauhtiin ja projektin toteuttajilla oli kiire saada kulisseissa rakenteet toimiviksi. Yhteistyö LABin Tapahtumaväylän
kanssa oli lähes symbioottista ja ensimmäisen tapahtuman ilmoittautuminen saatiin
auki vain kolme kuukautta hankkeen alkamisesta. Taustalla olevat rakenteet eivät taipuneet ihan yhtä helposti uuteen muotoon
ja niitä jouduttiin hiomaan yli kesän. Haasteita oli, sillä ekosysteemin palasten sisällä
asiat sujuivat, mutta yhteistyö niiden välillä
oli vielä hieman kankeaa. Osa LABin Lahden
kampuksen opiskelijoista jättivät ensimmäi-
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sen tapahtuman toteuttamisen kesken, sillä toteutuspaikka sijaitsi Lappeenrannassa ja
kommunkointi LUTin opiskelijoiden ja LABin
opiskelijoiden välillä oli vaihtelevasti haastavaa. Seuraavia tapahtumia varten muodostettiin tehokkaampi ja aukottomampi viestintästrategia, jonka avulla vastaavaa kommunikaatiokatkosta ei päässyt syntymään.
Rakenteiden muokkaamisen lisäksi toteutuksen kannalta juoksimme itseämme
jatkuvasti kiinni myös tapahtumien osalta.
Hankkeen toteutukseen sopivia e-urheilutapahtumia ilmestyi tasaisella tahdilla, joten
hankkeen ensimmäisen vuoden ajan opiskelijoille oli lähes keskeytyksettä tarjolla tapahtumaopintoja. Isoin tapahtuma, Skynett
Langames, vaati satojen tuntien edestä yhteistyötä, ohjeistamista, suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteena Skynett Langamesin
osalta oli varmistaa, että hankkeen kautta
osallistuvat opiskelijat huomioidaan hyvin ja
viestintä sekä toimiminen muiden yli sadan
järjestäjän kanssa sujuu.
Kaikki tämä saavutettiin noin puolessa
vuodessa. EEE-hankkeen alkaessa maaliskuussa 2019, järjestettiin Skynett Langames
marraskuussa 2019. Nopean startin vuoksi hankkeelle päädyttiin palkkaamaan uusi
asiantuntija helpottamaan työmäärää sekä
varmistamaan, että opiskelijat osaisivat toimia tapahtumassa ja ymmärtäisivät e-urheilutapahtuman rakennetta paremmin. Uuden
asiantuntijan ensimmäinen tehtävä olikin
laatia lyhyitä itseopiskelukursseja kaikkien
e-urheilutapahtuman oleellisten työtehtävien ympärille. Itseopiskelukurssia varten kerättiin haastattelumateriaaleja Skynett Langamesin järjestäjiltä.
EEE-hankkeen vinkit: E-urheilun paris-

sa mahdollisuuksia hanketoteutukselle on
paljon ja otollisia yhteistyökumppaneira runsaasti. On varsin todennäköistä, että hanketoteutus saa tukea e-urheilun parissa toimivilta yhteistyökumppaneilta ja heidän toimintansa kannattaakin nähdä resurssina.
E-urheilukentällä toimivien tahojen resurssit ovat lähtökohtaisesti epävakaammat, mikä edesauttaa heidän halukkuuttaan osallistua hankkeen toteutukseen. Mahdollisuuksia
tulee ja niihin kannattaa tarttua. Kannattaa
kuitenkin huomioida hankkeen resurssit ja
toteutusaikataulu – kuinka nopeasti ollaan
valmiita ja halukkaita etenemään. Potentiaalisia yhteistyötahoja ja -toimintaa lähestyessä kannattaakin miettiä, onko mahdollista
saada vastaavia tilaisuuksia myöhemmin vai
onko kyseessä uniikki mahdollisuus.

Mahdollisuuksien monipuolisuuden
hahmottuminen ja korona-resilienssi
Puolen vuoden rynnistämisen jälkeen oltiin
viimein siinä tilanteessa, että hanketoteutuksen raamit ja käytännöt oli saatu vakiinnutettua. Hanketoiminnan avulla saatiin toteutettua e-urheiluympäristöön liittyviä opinnäytetöitä ja hanketoteutukseen osallistui
LABilta yli 10 opiskelijaa, joista isolla osalla
oli entuudestaan vahva e-urheiluosaaminen. Hankkeen pariin saatiin LUTilla asiantuntijaosaamista lukiolaisilta (ks. Salmela &
Melkko 2020). On todennäköistä, että millään
muulla alalla ei asiantuntijuus ole näin nuorten henkilöiden varassa. Nyt ikäjakauman
vanhimmat osaajat puuttuvat kokonaan. Tämä ikärakenteen vinoutuminen johtuu e-urheilun nuoresta iästä ja liiketoiminnan tuoreudesta. Jatkossa e-urheilun asiantuntijoiden keski-ikä tulee kuitenkin nousemaan.

Nuorten vahvan asiantuntemuksen ja
osaamisen lisäksi havahduimme koko ekosysteemin voimin siihen, että e-urheilutapahtumissa osaamista vaaditaan todella
laaja-alaisesti. Skynett Langamesin järjestäminen vaati 53 eri työtehtävän toteuttamisen. Lisäksi Skynett Langames yllätti kaikki vapaaehtoisten määrällään: 109 henkilöä
toteutti 300 hengen lani-tapahtuman Holiday Club Saimaalla, kylpylähotellin jääkiekkoareenalla.
Iso osa Skynett Langames -tapahtuman
vapaaehtoisista, ja lisäselvityksen perustella
muidenkin vastaavien tapahtumien toteuttajista, oli työttömiä, syrjäytymisvaarassa olevia tai jopa syrjäytyneitä nuoria miehiä. Silti heidän osaamisensa oli tapahtuman järjestämisen kannalta korvaamatonta. eSport
Kipinä -hanke (LAB 2020) syntyikin mahdollistamaan näille syrjäytymisvaarassa oleville
nuorille ja syrjäytyneille nuorille pääsyn takaisin sosiaalisen harrastamisen, opiskelujen ja
parhaassa tapauksessa jopa työelämän piiriin. Kipinä-hankkeessa hyödynnetään mestari-kisälli asetelmaa e-urheilutapahtumien
järjestämisessä. Jokainen osallistuva nuori
saa parikseen e-urheilutapahtumien konkarin, jonka kanssa ensimmäinen tapahtuma
toteutetaan yhdessä. Tällöin autetaan näitä
kohderyhmän nuoria miehiä hahmottamaan
omaa osaamistaan ja sen tarjoamia mahdollisuuksia opintojen ja työelämän suhteen. Lisäksi e-urheilutapahtumien toteuttaminen
auttaa heitä löytämään sosiaalisia suhteita
saman kiinnostuksen omaavien henkilöiden
parista. Kipinä-hanke saatiin käyntiin keväällä 2020, juuri ennen COVID-19-pandemia alkua.
Tapahtumatuotantoon pohjautuvalle han-
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ketoteutukselle korona oli huonoimpia
mahdollisia uutisia. Maaliskuusta 2020 alkoi
EEE-hankkeen osalta lamaannuksen kausi,
kun SELL Games 2020, Lahdessa 2020 toukokuussa järjestettävä kansainvälinen urheilutapahtuma, jouduttiin perumaan ja mahdollisuus tuoda kisoihin hankkeen kautta
e-urheilua mukaan ensimmäistä kertaa viralliseksi lajiksi katosi tapahtuman myötä. Samalla katosi kuukausien, osalla jopa vuoden,
suunnittelutyö. Nämä menetykset ovat toki
vain osa sitä kokonaiskärsimystä, joka pyyhki yli koko maailman.
E-urheilun resilienssi oli yllättävän vahva
ja hanketoteutus haki nopeasti uuden toteutusmuodon verkossa toteutettavina e-urheilutapahtumina. Vajaassa kuukaudessa järjestettiin ensimmäinen Saimaa Clutch Online
-tapahtuma. E-urheilun verkkoon vieminen
oli luonteva ratkaisu ja suurin työpanos toteutuksessa kohdistuikin suunnittelu ja toteutustyön organistointiin täysin etätyöskentelyssä. LUTin projektipäällikön Erno Salmelan lanseeraama tapahtuma oli lopulta
menestys ja online-toteutukselle syntyi uusia
tarpeita lähitulevaisuudessa: Skynett Langames jouduttiin siirtämään online-toteutukseen koronatilanteen takia. Lopulta Saimaa
Clutch Online tavoitti yli 12000 uniikkia katsojaa ja kolmipäiväisen tapahtuman aikana
pelattiin yleisöpelejä sekä turnauksia 10 pelin parissa ja 31 tunnin ajan.
Onnistuminen keskellä pahinta pandemiaa kuvastaa hyvin e-urheilun resilienssiä ja
sen mahdollisuuksia yhdistää ihmisiä tavoilla, joita muilla toimintakentillä ei vielä osata hyödyntää. Huomion arvoista on se, että
Saimaa Clutch Online -tapahtuman toteuttivat LUTin opiskelijat, joiden keski-ikä on 25

146

vuotta. Heillä oli hallussaan substanssiosaamisen lisäksi vaadittujen ohjelmistojen ja toimintaympäristöjen käyttö, eikä etätapaamisten avulla toimiminen tuottanut haasteita.
Vastaavasti Skynett Langamesin muuttaminen Skynett Online -muotoon oli järjestäjille
luonteva siirtymä. Isoin osa suunnittelutyöstä hoidetaan verkkopohjaisilla alustoilla, kuten Teams tai Discord, ja tapahtuman toteuttamiseen tarvittavat laitteet löytyvät järjestäjiltä kotoaan.
EEE-hankkeen opit ja vinkit: Kuvattu oppimisprosessi ei luultavasti ole ainutkertainen e-urheiluhankkeiden parissa. Kun osaaminen ja ymmärrys kasvavat löytyy e-urheilun ulkopuolisen henkilön silmin heti
kehitettävää, opittavaa ja jalostettavaa. Tämä kuvastaa e-urheiluhankkeiden potentiaalia: jatkuvasti nousee uusia ideoita ja toteutusmahdollisuuksia eikä e-urheilukenttä ole nuoren ikänsä takia ehtinyt vakiintua
siihen pisteeseen, että uusien ideoiden toteuttaminen kokisi vastarintaa. Monet maakunnat, kaupungit ja yksityisen sektorin toimijat ovat vasta nyt liittämässä e-urheilua
osaksi omaa strategiaansa. Aika on siis otollinen e-urheiluinnovaatioille. Lisäksi e-urheilukenttä on fluidi ja muokkautuu tarpeiden
mukaan. Tämä muokkaaminen vaatii osaamista, näkemystä ja rohkeutta, mutta se palkitsee rohkeista ratkaisuista.

Hankkeen viimeiset toimenpiteet
Osa hankkeen kannalta oleellisista toimenpiteistä on vielä viimeistelemättä tai toteuttamatta koronan takia. Tästä syystä hankkeelle haettiin jatkoaikaa, jonka aikana saadaan
viimeisteltyä ja toteutettua loput hanketoimenpiteet. Koronan aiheuttamat rajoituk-

set jatkuvat todennäköisesti myös keväällä
2021, mikä tarkoittaa varautumista verkkototeutuksiin tapahtumissa ja etätoteutukseen muissa hanketoteutuksissa. Siihen on
kuitenkin jo ehditty totutella ja toimiminen
helpottuu jatkuvasti.
Tapahtumien suhteen tullaan todennäköisesti päätymään hybridiratkaisuun, jossa
osa tapahtumatoteutuksesta tapahtuu verkossa ja osa tapahtumapaikalla. Tällainen tapahtumakonsepti on viides EEE-hankkeen
aikana syntynyt tapahtumakonsepti.

Loppusanat
Artikkeli on kuvaus yhden hankkeen kokemuksista ja niiden kautta saaduista opeista.
Sen toivotaan kuitenkin rohkaisevan miettimään e-urheilua uudessa valossa. E-urheiluhankkeen – kuten kaikkien hankkeiden – onnistumisen kannalta oleellista on yhteistyö,
rohkeus, helppojen ratkaisujen kaihtaminen
ja nuoren osaamisen hyödyntäminen. Nuoren osaamisen hyödyntäminen näyttäytyy
erityisen hedelmällisenä e-urheilussa, mutta
vanhoihin ajattelurakenteisiin kangistumattomat aivot ovat kaikkien uusien innovaatioiden kannalta oleellisin työväline.
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